
ALGI YANILSAMALARI 

 

Neden hayat son zamanlarda pek çok insana kötü bir rüya gibi sahte geliyor? Neden 

insanlar kendilerini bir oyunun içindeymiş gibi hissediyor ve burada hiçbir anlam 

göremiyorlar? Neden bu maddi yaşamın bir illüzyon olduğunu düşünüyorlar? Bu tür 

durumların nedeni nedir? 

 

Gerçek Hayatı veren nedir ve Yaşamayı nasıl öğrenebiliriz? Gerçek Hayat için nasıl 

çaba gösterilir? Genişlemiş bilinç hali ile ruhsal deneyim arasındaki fark nedir? Bir 

insan neden gün boyunca bir hedefe odaklanmak yerine dikkatini bin hedefe harcar? 

İnsanlar neden halüsinasyonlar için savaşır ve bu dünyayı bilinçlerinin yanılsamaları 

aracılığıyla gözlemler? Bu ve daha pek çok sorunun yanıtları Igor Mikhailovich 

Danilov ile "Algı Yanılsamaları" videosunda. 
 

 

#IllusionofPerception #Dream #WorkOnOneself #Derealization 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de Sayın Igor Mikhailovich Danilov ile konuşacağız. 

 

Igor Mikhailovich: Merhaba. 
 

Tatiana: Igor Mikhailovich, önceki videolarımızda insanın 100 üzerinden yalnızca 

yüzde 5 oranında incelendiğini söylemiştiniz. Ve bu, hem anatomi alanında, insan 

hakkında ne araştırma yapıldığı, neyin gözlemlendiği ve tanımlandığı hem de psikoloji 

alanında şu anda bilim tarafından bilinen her şey için geçerlidir. Dolayısıyla, yüzde 95 

oranında insanın kim olduğunu, rolünün ne olduğunu ve nasıl düzenlendiğini 

bilmediğimiz ve anlamadığımız ortaya çıkıyor. 

 

Aynı şekilde, fraktal olarak konuşacak olursak, Evren'e ilişkin anlayışımız seviyesinde 

de tablo kendini tekrar eder. Bilim insanları Evrenimizin yüzde 95'inin bizim 

tarafımızdan neredeyse hiç keşfedilmemiş bir şeyden oluştuğunu söylüyorlar. Bu bir 

tür karanlık madde ve karanlık enerjidir. Dolayısıyla ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: 

insanlar olarak bu dünyanın yapısı hakkında neredeyse hiçbir şey anlamıyoruz, kendi 

yapımız hakkında hiçbir şey anlamıyoruz, birçok zorlukla ve birçok görevle karşı 

karşıyayız. Ve bugünlerde, insanlar arasında giderek daha sık şu düşünceler ve 

tefekkürler duyuluyor: "Ya şu anda içinde yaşadığımız bu dünya o kadar da gerçek 

değilse? Çünkü bugünlerde bilgisayar oyunları yaratmada, içinde yaşadığımız bu 

gerçekliğe çok benzeyen sanal bir gerçeklik yaratmada ilerledik. Peki ya bu dünya 

sadece birileri tarafından icat edilmiş bir oyunsa?" Ve bir soru ortaya çıkıyor: o zaman 

bizimle kim oynuyor?     

 

Dünyanın dört bir yanından insanların birbirleriyle paylaştıkları birkaç düşünceyi 

yüksek sesle okumak istiyorum: "Hayat son zamanlarda gerçek dışı görünüyor. 

Çocukluğumdan beri sanki yaşamıyorum, gerçek hayattan önce antrenman yapıyorum, 



oysa gerçek hayat geldiğinde her şey düzelecek ve normal olacak. Kendimi bir oyunun 

içindeymişim gibi hissediyorum. Burada hiçbir şeyin anlamını göremiyorum. Ya da 

uyanamadığım bir rüyadaymışım gibi. Korkunç bir rüya çok uzun süre devam etti." Şu 

soru akla geliyor Igor Mikhailovich: Bu dünyanın bir yanılsama olduğuna dair 

düşünceler günümüzde neden bu kadar yaygın?     

 

Igor Mikhailovich: Bugün itibariyle, bu fenomen yalnızca teknolojinin gelişmesiyle 

değil, aynı zamanda diğer faktörlerle de koşullanıyor. Yine, iklim değişikliği - sonuçta 

insanlar hissediyor. Diyelim ki jeopolitik, ekonomik ve diğer pek çok şeyle ilgili 

olarak günlük yaşamımızdaki bu durum - tehditler her yerden geliyor, ancak kişi 

içinde farklı bir şey hissediyor. Ve Şahsiyet ile bilinç arasındaki bu bölünme, bu 

dünyanın yanıltıcı olarak algılanmasına yol açıyor. 

 

Ayrıca başka bir faktör daha var - çifte ve üçlü standartlar ve daha pek çok şey. 

Hayatta bir şey olur ama bize tamamen farklı bir şey söylenir. Bir şey vaat ediyorlar, 

ama tamamen farklı bir şey oluyor. Gerçek, diyelim ki yalan olarak adlandırılmaya 

başlandığında, yalanlar da gerçek olarak dayatılmaya başlanır. Ve kişiyi gerçekten de, 

kibarca söylemek gerekirse, kaygıya sürükleyen bu durum, kişinin iç dünyasına dikkat 

etmeye başlamasına neden olur. Hiçbir deneyimi ve bilgisi olmayan kişi düşünmeye, 

kendi içine bakmaya başlar ve elbette her şeyin olması gerektiği gibi olmadığını ve 

dünyanın hiç de olması gerektiği gibi olmadığını anlamaya başlar. Ve insanlar için en 

korkutucu şey, kendilerini Şahsiyet olarak hissetmeye başlamalarıdır. Ve Şahsiyet 

olarak hissetmeye başladıklarında, içinde bulunmaları gereken durumun bu 

olmadığını, bunun yanlış olduğunu fark ederler. Bu genel olarak bir peri masalı, bir 

fantezi ya da diyelim ki onları çevreleyen sanal bir gerçeklik gibidir. 

 

Ayrıca, insan ne hisseder (tekrar ediyorum, arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü tiplerden 

bahsediyoruz, hatta daha çok dördüncü tipten), bilincini algıladığında ve günlük 

yaşamımızda alışkın olduğumuz dünyayı şekillendirmeye başlayanın tam olarak kendi 

bilinci olduğunu anlamaya başladığında ne hisseder? Şahsiyet olarak farklı bir şey 

anlar ve farklı bir şey hisseder. Farklı bir dünya hisseder - burada hüküm süren şeyin, 

yani olumsuzluğun var olmadığı bir dünya. Ve bu tür bir durum, diyelim ki, aslında 

insanlarda bu durumları yaratır. 

 

Tatiana: Bu tür durumları gerçekten tanımlayan pek çok insan var, sanki bu dünyayı 

gözlemliyorlar, sanki bir camın arkasındaymışlar gibi ve genel olarak bu dünya biraz 

iki boyutlu. Birdenbire deneyimledikleri o hislerin - sevgi, neşe, heyecan, bir tür ilham 

- artık hiçbir coşku uyandırmadığını fark ediyorlar. İnsanların eskiden belirledikleri 

hedefler ve hayaller artık içlerinde olumlu duygular ya da iyi hisler uyandırmıyor. 

Başka bir deyişle, insanlar her şeyin anlamsız göründüğünü anlıyorlar. Bazı insanlar 

bu konuda ne yapacaklarını bilemiyorlar ve kendilerini her türlü telaş ve sıradan 

gösterişle dolduruyorlar... 

 

Igor Mikhailovich: Hisler vasıtası ile o algılardan kaçmak. 

 

Tatiana: Doğru. 



Igor Mikhailovich: Neden? Çünkü kişi iki ayaklı bir yaratıktan ya da diyelim ki 

çağdaş olayların bir katılımcısından çok daha büyük olduğunu, her şeyden önce bir 

insan olduğunu ve dünya bu şekildeyken her şeyin farklı olması gerektiğini hissetmeye 

ve anlamaya başlar. Tam da bu nedenle kişi rüyasında olduğu gibi "bir şeylerin yanlış 

olduğunu, doğru olmadığını, bu şekilde olmaması gerektiğini" hisseder. Ve sizin de 

söylediğiniz gibi, eskiden kişiyi büyüleyen ve ona ilham veren bu duygular bile, artık 

onların aldatıcı ve geçici doğasını, gerçekten de bir tür dayatma olduklarını anlar. 

Dahası, bu dünyanın aslında ona burada olması gerekeni değil, ne olduğunu bilmediği 

bir şeyi dayattığını anlıyor. Ve bu insanlar için en büyük üzüntü budur. 

 

Tatiana: Büyük bir uyumsuzluk ve hatta bir tür panik ortaya çıkıyor, çünkü insan bu 

konuda ne yapacağını bilemiyor. Ve modern tıbbi bakım, psikologlar ve psikiyatristler 

ne önerebilir? Kendileri de insana nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlar, onu 

"topraklamayı" öneriyorlar. Bu bir şekilde... 

 

Igor Mikhailovich: Biliyorsunuz, teşhis koymak kolaydır. Bir insanı sakinleştirmek 

için bir hap vermek ve bu konuda daha az düşünmesi için onu uyutmak. Ama bir sorun 

var. Haplar, evet, işe yarıyorlar, anlıyorum, ancak insan Şahsiyet olarak, 

kendiliğinden, iç gözlemler ve yansımalar nedeniyle uyandığında, haplar işe 

yaramıyor. O zaman daha ciddi bir teşhis konulmuş oluyor. 
 

Tatiana: Igor Mikhailovich, insanları "topraklamak" istedikleri zaman, çekinerek 

konuşarak, yedikleri yemeğin tadına odaklanmaları için, çoğu kişi insanlara dokunsal 

olarak bir şeyler hissetmelerini önerir veya "bileğe bir lastik bant takmaları" tavsiye 

edilir... 

 

Igor Mikhailovich: Ve onunla şaklatmak. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: "Onunla şaklatmak, vb. Başka deyişle, bir şekilde akıl sağlığımız için tedavi 

gördüğümüz ortaya çıkıyor? 

 

Igor Mikhailovich: Yüzde yüz. Maneviyatı bilmemek, insanın nasıl düzenlendiğini 

bilmemek ve genel olarak insanın kim olduğunu bilmemek, bununla başlayalım. 

Sonuçta insan bir beden değildir, insan bilinç değildir, o çok daha üstündür. İnsan tam 

olarak uyanan ve nerede olduğunu ve neden orada olduğunu anlamayan ve bu 

dünyanın ne için olduğunu anlamayan kişidir; bu sadece kendiliğinden bir uyanıştır. 

Tam da şu anda bu yöntemler öneriliyor: insanı geri getirmek için bileğine bir lastik 

bant takmak ve "bu senin bedenin, bu senin bilincin, bunlar senin düşüncelerin" 

demek. Değil mi? Bilirsiniz, bu ahırdan kaçan bir kuzu gibidir, etrafta koşar ve oynaşır 

ama diğerleri gibi olsun ve göze çarpmasın diye onu geri götürmeye çalışırlar. Neden? 

Çünkü böyle bir kişi tehlikelidir. Bu ne için yapılıyor? Özgür biri ortaya çıkarsa, 

uygunsuz sorularla ve yine kendi düşünceleri ve gözlemleriyle tüm sistemi yıkabilir. 

Dinde cevap bulamaz ve siyasetten tatmin olmaz. 

 

Tekrar ediyorum dostlarım, aklı başında, azıcık da olsa özgürlüğü solumuş bir insan, 

bugünlerde dayatılan yamyamlık gibi önerilere nasıl yaklaşabilir? Sonuçta, yamyamlık 



kelimenin tam anlamıyla bize dayatılıyor ve bunun "iyi bir şey" olduğunu söylüyorlar. 

Şimdiye kadar şaka yollu ve göze batmadan, ama şimdiden olumlu bir şekilde. Aslında 

bu Overton penceresi ve herkes bunun nereye varacağını biliyor. Aynı şekilde, eskiden 

korkutan başka programlar başlatıldı, ama şimdi yasama seviyesindeler ve onlara karşı 

tek bir kelime bile söyleyemezsiniz. Tekrar soruyorum, neden insanları zombilere, 

hayvanlara dönüştürüyorlar? 
 

Tatiana: Bu soru için çok teşekkür ederim, bu çok önemli. Bundan kim fayda sağlar? 

Tamam, bu tür şeyleri teşvik edenler birbirini yesin ama kitleler halinde insanların 

birbirini yemesi kimin işine yarar? 

 

Igor Mikhailovich: Şöyle söyleyeyim: Ellerinde yem ve kırbaç olanlar. 

 

Tatiana: İnsanlar bu sınır çizgisini geçtiğinde bu onlara  ne veriyor? 

 

Igor Mikhailovich: Güç. İnsanlık sınırını aşan bir insan sadece bir canavara dönüşür. 

Ve dostlarım, bir canavarı kontrol etmek bir insanı kontrol etmekten çok daha 

kolaydır. Eğer insan özgürse, evet, zorlanabilir, mecbur bırakılabilir ama o bunu kabul 

etmez. Canavar ise canavardır; onunla başa çıkmak daha kolaydır. 

 

Tatiana: Yani, hayvan dünyasındaki gibi katı bir hiyerarşi.. 

 

Igor Mikhailovich: Yüzde yüz. Peki ya dünyamız? 

 

Tatiana: Kontrol.     
 

Igor Mikhailovich: Bu şekilde değil mi? Bakın, herhangi bir organizasyonda, her 

yerde katı bir hiyerarşi ve yeniden itaat vardır. Hâkim görüşe karşı çıkmaya çalışın. 

Demokrasiye ve diğer her şeye rağmen, size izin verilen çizgiyi aşarsanız, ağzınızı 

kapatırlar. Bu doğru değil mi? Neden doğru? Çünkü bu onların yaşam zevkine bir 

tehdittir, öyle söyleyeyim. Gerçekten de öyle. Biliyorsunuz, bu aslında çok keskin bir 

mesele. 

 

Tatiana: Ama pek çok insanın insanlığın gerçekten üstün geleceği bir toplum inşa 

etmesini çok seviyorum, en önemli şey bu, evet. 

 

Igor Mikhailovich: Yaratıcı Toplum. 
 

Tatiana: Ve önceki videolarda söylediklerinizi çok iyi hatırlıyorum, bu dünyayı 

Dirilere geri vermemiz gerektiğini. Bu sözler çok derin yankı uyandırdı, farklı 

perspektiflerden çok yönlü bir ifade. İnsanların her şeyden önce kendi içlerindeki bu 

Hayatın farkına varmalarının ve bunu hissetmelerinin ne kadar önemli olduğunu 

anlıyorsunuz ve bazı farklı şekillerde de olsa en azından bir bedenden çok daha fazlası 

olduklarını anlayan insanların sayısı giderek artıyor. 

 

Igor Mikhailovich: Elbette. 
 



Tatiana: Ayrıca Igor Mikhailovich sizinle, ağır bir felç geçiren nörobiyolog bir 

kadının deneyimini tartışmak istedim ve o aslında bilincin, deyim yerindeyse, belirli 

işlevlerini nasıl kaybettiğini gördü. Daha önce inançsız olduğu için, belki de Tanrı'yı 

ya da bu nirvana halini hissetmesine yardımcı olan aşağıdaki deneyimi anlattı. 

 

Ve şunları anlatıyor. O anda huzur, inayet hissetmiş, kafasındaki tüm diyaloglar 

durmuş, sürekli olarak harekete geçen ve ona saldıran düşünceler tamamen yatışmış, 

sessizleşmiş ve insanların kendi üzerlerinde yaptıkları ruhsal çalışmalar sırasında elde 

ettikleri bir tür hissi deneyimlemiş diyelim. Ayrıca bir tür sınırsızlık hissinden, kendi 

bedeni ile onu çevreleyen alan arasındaki ayrımı kaybettiğinden, sanki iki dünya 

arasında, bu gerçek dünya ile ezoterik bir dünya arasındaymış gibi olduğundan 

bahsetti. Ve bu genişleme hali, aydınlanma haliyle karşılaştırılıyor. Ama gerçekten 

öyle mi? Bu ne tür bir durumdur? Bu kadın ne tür bir deneyim yaşamıştır? 
 

Igor Mikhailovich: Öncelikle bu kadının felç geçirdiği ve beyninin sol lobunun devre 

dışı kaldığı gerçeğiyle başlayalım. Bu anlamak için. 

 

Tatiana: Sol yarımküreyi devre dışı bırakarak bir vecd (mutluluk) durumuna ulaşmak 

mümkün mü? 

 

Igor Mikhailovich: Çok kısa bir süre için. Ama herkes için bu şekilde 

çalışmayacaktır. Bir bilim insanı olduğu için çok çalışıyordu, çok düşünüyordu ve sol 

ve sağ yarımküreler arasında iyi bağlantılar vardı. Eğer insan beynine çok fazla 

yüklenmiyorsa, diyelim ki beyninin sol lobunu böyle büyük bir hemorajik inme altında 

(onun geçirdiği gibi, büyük bir kanamaydı) devre dışı bırakarak, eğitimsiz bir kişinin 

hayatta kalması pek olası değildir, öyle söyleyeyim. Anlıyor musunuz? Bu nedenle, bu 

deneyim tehlikelidir ve kişi bunu tekrarlamamalı, bunu umut etmemeli ve hayal 

etmemelidir. İlk olarak bu. 

 

İkinci olarak, edindiği deneyim, olan bitenin Şahsiyet olarak onun tarafından sadece 

kontrollü bir şekilde kesilmesiydi. Bu dünya hakkında bilgi aldı, ama bunu doğrudan 

ikincil bilinçten ve yine çok küçük bölümler halinde aldı. Birincil bilinç bu durumda 

pratik olarak işlevsizdi. Başka bir deyişle, bilinçle bağlantı hala korunduğundan ama 

bilincin hakimiyeti olmadığından, Şahsiyetin küçük bir deneyimini aldı ve o dünyaya 

baktı. Ve Şahsiyet olarak, Şahsiyet başka bir dünyayı görme, onu algılama yeteneğine 

sahipken, o da o dünyayı algıladı. Yani, şöyle söyleyeyim, birincil deneyimi aldı, evet, 

dostlarım, bir insan ruhsal yola girdiğinde ve ruhsal uygulamalara yaklaştığında bu 

birincil deneyimdir, yani ruhsal uygulamalardaki birincil deneyim yaklaşık olarak bu 

duyumsamalara karşılık gelir. Yani, kişi bilincinden belli bir özgürlük kazandığında ve 

kim olduğunu anlamaya başladığında. 

 

Bu arada bu, o kadına yardım etmedi. Neden? Çünkü hiçbir bilgisi yoktu. Onun için 

söz konusu olan korku, dehşet ve durumun felaket boyutunu anlamaktı. Daha sonra 

tüm bunları telafi etmeye ve her şeyin ne kadar ilginç olduğunu anlatmaya çalıştı. 

Onun durumunu hayal edin... 

 



Tatiana: Panik, korku. 
 

Igor Mikhailovich: Elbette, panik ve korku. Neden? Çünkü bunu o talep etmemişti, 

ama oldu. Ama bu deneyimi edindikten sonra, bu dünyanın tam olarak gerçek 

olmadığına, ama yine, burada ve "buraya" bağlı olduğumuzda - üçüncü boyutta - bizim 

için gerçek olduğuna ikna oldu. 

 

Tatiana: Çeşitli dinlerin, onun da tanımladığı bu beden dışı deneyimi, bunun bir 

aydınlanma hali olduğunu tanımlaması çok şaşırtıcıdır. Aslında pek çok insan bunu 

yaşamlarında deneyimlemiştir ve bunların çoğu birden fazla kez yaşanmıştır. Özellikle 

çocuklukta, kişi bu hacimlilik, çok daha büyük olma ve bu bedenin sınırlarının ötesine 

geçme hissine sahip olduğunda. Evet, belki de o anda bu bir tür haldi, kısmen tensel 

bir coşku hali ve o bedene geri dönmek istememe haliydi, çünkü bu hissi korkutup 

kaçırmamak için hareket etmek bile istemediniz. Ve gelecekte, yaşamınız boyunca bu 

duruma geri dönmeyi gerçekten istediniz. Ama ruhsal yolu izlediğinizde ve aniden bu 

his size tekrar geldiğinde, bunun yalnızca bir yan etki olduğunu (Igor Mikhailovich: 

Başka bir şey değil) ve bunun yalnızca yoldaki bir tür başlangıç aşaması olduğunu fark 

edersiniz. 

 

Igor Mikhailovich: Ama birçok dinde, o haklı, bu nihai nokta olarak yüceltiliyor. 

Anlıyor musunuz? İnsanlar tüm yaşamlarını ilk etkilerle karşılaşmak için harcıyorlar. 

 

Tatiana: Evet. İnsanların gerçekten de en azından beden dışı deneyimin bu ilk 

etkileriyle karşılaşmak için çok zaman ayırdığı dinlerle ilgili olarak, bunu yapmanın 

aslında çok kolay olduğunu söylediğinizi çok iyi hatırlıyorum. Sadece gözlerinizi 

kapatıp daha büyük bir şey olduğunuzu, en azından sadece bir beden olmadığınızı, bir 

enerji yapısı olduğunuzu hissetmeniz yeterli. 

 

Igor Mikhailovich: Görüyorsunuz, bazı dinler bunu inceliyor. Bu yapıyı içeriden 

gözlemleyerek inceliyorlarr. Sonra da onların bilincini incelemeye çalışıyorlar, 

Şahsiyet olarak bir insan, diyelim ki birincil bilinci atlarken, uygulama sırasında 

dikkatini ikincil bilince verir. Ve bir nevi bu ikincil bilince geçer ve orada muazzam 

bir genişleme etkisi ortaya çıkar. Ve kişi gerçekten de nirvanada olduğu hissine kapılır, 

yani mutlakta, sistemin kendisiyle, sınırsız alanla birleşmiştir. Bu hallerde ilginç olan 

nedir biliyor musunuz? Kişi herhangi bir sorunun cevabını bilir. Her şey bilinir. 

Herhangi bir soru - ve cevabı vardır, tabii ki ruhsal olanlar hariç. Ve bu doğrudur. 

Orada ruhsal sorulara yanıt yoktur. Benzetmeler, masallar, hikayeler, çeşitli 

deneyimler ve bunu sistemden anlatan herkesin fantezileri vardır.   

 

Tatiana: Sistemi zenginleştiren.  
 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru, evet. Ama orada hakikat yok. Bunun yerine, 

orada tüm maddi yanıtlar var. Bunun hangi fenomen olduğunu biliyor musun? 

 

Tatiana: O nedir? 

 



Igor Mikhailovich: İnsan oradan geri döndüğünde, her şeyi bildiğini bilir ve bu 

ağızda kalan tada sahiptir. Fakat oraya girmeden önce aptalsa, tekrar geri gelir ve 

tekrar aptal olur. 

 

Tatiana: Buraya hiç bir şey getiremez. 
 

Igor Mikhailovich: Hiçbir şey. Çarpım tablosunun bile öğrenilmesi gerekecektir. 

Çünkü eğittiği şeyi, yani bilincini kullanır. Bilirsiniz, dedikleri gibi, daha azın içine 

daha fazlasını sıkıştıramazsınız. Dolayısıyla oradan hiçbir şekilde bilgi getiremezsiniz. 

 

Tatiana: İşte bu yüzden gururlu olmak muhtemelen bir insanı bu mutlak okyanusa 

dalmak için, bu her şeyi bilme yetisi için oraya iter. 

 

Igor Mikhailovich: Biliyorsunuz, şeytan onu oraya iter çünkü kişi orada gururlu 

olmayı deneyimler. Onların deyimiyle bir tanrısallık hali yaşar. Neden Tanrı'yı inkâr 

etmeye başladılar? Aklı yüceltmeye başladılar. İnsan parçacıkların nasıl hareket 

ettiğini, dünyaların nasıl oluştuğunu anladığında bu hallerden dolayıdır. Ama neyi 

anlamadığını biliyor musunuz? Bunu kimin hareket ettirdiğini ve ne yapıldığını 

anlamıyor. Evet, kendi etkisini ve katılımını hisseder, bu onu göklere yükseltir, yani o 

bir gururludur - gururlular, egoistler ve kendilerini altşahsiyetler olarak oluşturan 

talihsiz insanlar. Ama bu dinde başka bir dal daha vardır ki, diyelim ki tüm canlı 

varlıklara karşı dikkatli bir tutumun yanı sıra, kendi içlerinde de sevgi oluştururlar, 

başka bir insana karşı sevgi. 

 

Tatiana: Başkalarına şefkat, doğru.  

 

Igor Mikhailovich: Doğru. Bu insanlar yaşamlarını fiziksel bedenlerinin ölümünden 

sonra huzura kavuşmak için harcarlar. Ve her şeye gücü yeten olmak isteyenlere 

kıyasla çoğunluğu oluşturuyorlar. Öyle bir anlayışa sahipler ki Buddha... o kozmosun 

bir parçası. Siz orada olduğunuzda, sadece burada olursunuz. Böyle bir bilgi kapsamı 

ve bu tür bir kudretle burada olduğunuzda. Bunlar  komik insanlar. 

 

Tatiana: Igor Mikhailovich, ama aslında şu anda konuştuğumuz dinin bazı 

eğilimlerinden ve dallarından bahsedersek, bunun hangi din olduğunu dile 

getirmeden... 

 

Igor Mikhailovich: Nasıl olsa herkes anlayacaktır.  
 

Tatiana: Evet. 
 

Igor Mikhailovich: İnsanlar aslında akıllı. Öyle değil mi, dostlar? 

 

Tatiana: Şu soru ortaya çıkıyor. İnsanların gün boyunca içinde bulundukları huzur 

hali, mekanla bu tür bir uyum, denge ve bir tür dengeli durum, orada huzur halini 

veriyor mu? 



Igor Mikhailovich: Elbette, hayır. Bütün gün kafanızın üzerinde durabilir veya ne 

isterseniz onu yapabilirsiniz. İnsanın ölümden sonra huzuru kazanabilmesi için 

dikkatinin yüzde 10'unu Sevgi yoluyla Ruhsal Dünyaya vermesi gerekir. 

 

Tatiana: Tam olarak Sevgi, bu tür huzur değil.  
 

Igor Mikhailovich: Tek giriş vardır - Sevgi, gerçek Sevgi. Saf Allat akmak 

zorundadır. İnsan ancak Sevgi aracılığıyla Allat'ı alabilir. Başka bir yol yoktur. Sevgi 

Allat'ı verir. Eğer bir insanda Sevgi yoksa, onda asla Allat da olmayacaktır. Ama  

insan farklı türde bir sevgiye sahip olabilir. Çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz: 

dondurmaya, şekere, bir lükse, güzel bir şeye, başka bir fiziksel bedene ve daha pek 

çok şeye duyulan sevgi. Kasten vurguladım: başka bir fiziksel beden için. Ama Hayatı 

veren şey ruhsal olandır, Şahsiyetin Şahsiyete, ruhun ruha olan Sevgisidir, fantezilerde 

değil, hormonlarda değil, başka bir şeyde değil ve bedene bağımlılıkta değil. 

 

Ama gerçekte, Şahsiyet olarak bir insan Sevgi gönderdiğinde, onu oluşturur, diyelim 

ki antiallattan bile oluşturur. Bu kadınlar için daha kolaydır, ancak günümüzde tüm 

kadınlar hayatları boyunca bir kez bile olsa gerçek Allat'ın ne olduğunu deneyimlemiş 

değillerdir. Dürüst olmak gerekirse, böyle kadınların sadece birkaç tane olduğunu 

düşünüyorum. Bu doğru değil mi? Kadınlar Allat'ın kaynağı olmasına rağmen. Ama 

bu fırsat onlar için kapalıdır. Neden? Çünkü dünyevi şeylerle yaşıyorlar. Sorun da bu. 

Anlıyor musunuz? Oysa erkekler için bu genel bir sorundur, erkekler Allat'ı 

üretmezler. Yine de onu dönüştürebilir ve biriktirebilirler. Yani, antiallat'ı Allat'a 

dönüştürebilirler. Sen ve ben bunu tartışmıştık. 
 

Tatiana: Evet, oraya antiallat gönderirler. 
 

Igor Mikhailovich: İnsan gerçekten Allah için Sevgi oluşturduğunda, şeytanın 

diktesiyle değil, ruhundan ve dikkatinin yüzde 100'ünü Allah için Sevgi'ye 

yönlendirdiğinde, işte o zaman antiallat Allat'a dönüşür. Bu... bu gerçekten de sadece 

Allah'ın gücü dahilindedir. Ama karşılığında, bir erkek bile biriktirebileceği Allat'ı alır. 

Ve eğer bunu şeytana hediye etmek için harcamazsa, bilirsiniz, "Allah bana gönderdi, 

hey şeytan, bak ne kadar zenginim" gibi. Bu arada, pek çok insan bunu yapıyor. Oysa 

kişi onu muhafaza eder ve Allah'a geri verirse yüz katını alır. Ama her zaman geri 

verilmelidir. O zaman Hayat ya da huzur kazanırsınız, en azından huzur. Bu çok 

değerlidir. Bu konuyu tartıştık. 

 

Tatiana: Igor Mikhailovich, bu açıklamalar için çok teşekkür ederim. Çünkü 

biliyorsunuz, bu dini akımlar ve dallar çerçevesinde bile, hayatlarını gerçekten 

içtenlikle ruhsal yola adayan ne kadar çok insan olduğunu fark ediyoruz; çok 

disiplinliler (İgor Mihayloviç: Çok yazık). Günlük olarak bazı uygulamalar 

yapabilirler. Bazen kesinlikle maddi dünyayı bile değil, tam olarak ruhsal yolu 

izlemeyi seçiyorlar ve bu onları hiçbir yere götürmüyor. 

 

Igor Mikhailovich: İşte cevap burada gizli. Gerçekten ruhsal yolu takip ediyorlar mı? 

Seçtikleri şey gerçekten bu mu? Şu anda olduğu gibi aynı insanlardan peri masalları 

dinlediler. Ne hakkında? Kudret, güç ve kuvvet hakkında. Gerçekten Tanrı'nın 



Sevgisini arıyorlar mı? Hayır. Yaşam için çabalıyorlar mı? Hayır. Yine de amaç ne 

olursa olsun, insan böyle bir şeydir. Eğer insanın hedefi yoksa, yaşamıyor demektir, 

amaçsız bir yaratıktır. Şeytan ona her gün binlerce hedef koyar. Ama insan tek bir 

hedefe göre yaşamalıdır. Tek bir hayatı ve tek bir hedefi vardır, hangisini seçeceği ona 

bağlıdır. Ama bunu dinledikten sonra, hani "her şeye gücü yeten" gibi, insan Allah'a 

doğru koşmuyor, şeytana doğru koşuyor. Bu gerçekten böyledir. Şöyle söyleyeyim: bu 

tür insanlar köledir, şeytanın kölesidir, bu dünyanın prensinin kölesidir. Bunu 

bilmiyorlar mı? Basit bir soru. Bunun farkında değiller mi? 

 

Tatiana: Yanlış yönde ilerlediklerini, yaptıklarının anlamsız olduğunu hissederler. 

 

Igor Mikhailovich: Sonuçta içlerinde bir boşluk var, ama bu boşluğu tam olarak 

nirvana haliyle, "kozmosla kaynaşma" haliyle telafi etmeye çalışıyorlar, şeytanla 

birleşmek istiyorlar. Hani dini terimlerle konuştuğumda ben de komik buluyorum, 

gerçekten komik. Oysa fizik perspektifinden bakarsak, ne istiyorlar? Birleşik bir bilgi 

alanı olmak istiyorlar, değil mi? Ama sınırlılar, birleşik bir bilgi alanı haline 

gelemezler. Basitçe ifade edeyim: cihazınız birleşik bir internet haline gelebilir mi? 

 

Tatiana: Hayır, o sınırlı, elbette.  
 

Igor Mikhailovich: Oraya bir şeyler yazabilirsiniz, oradan bir şeyler okuyabilirsiniz 

ama hiçbir zaman internet olmayacak, çünkü o çok büyük bir ağ. İşte böyle oluyor 

arkadaşlar, insanların şeytandan aldıkları arzular ve kolay hileler aslında buna yol 

açıyor (Tatiana: İnsanları alıp götürüyorlar). Ve sorun ne biliyor musunuz? Sorun şu 

ki, onların deneyimleri ve masalları diğer dinleri de etkiledi. Daha geçenlerde bir 

hiyerokeşiş dinledim (size onu dinlemeniz için verdim, gülümsemeye başladınız), 

neredeyse aynı saçmalıkları anlatıyordu. Kendi üzerlerinde nasıl çarşaf kurutuyorlar ve 

bunun ruhsallık olduğunu söylüyorlar.  

 

Tatiana: Banyoyu kaynatıyor. 
 

Igor Mikhailovich: Evet, genel olarak kendini kaptırmıştı. "Şeytanla o kadar çok 

savaştı ki, o bir kahraman." Bir adam soğuk bir banyoya girer ve altından su 

kaynamaya başlar. Şeytanla bu şekilde savaştı, o tam bir "aziz" - bedeninde hiçbir 

kutsal olmayan kemik yok. Bilirsiniz... 

 

Tatiana: Evet, salt kazan.  
 

Igor Mikhailovich: En komik şey ne biliyor musunuz? Bir sürü aptalın, bunu 

söylemenin başka bir yolu yok, bu aptalı dinlemeleri, ona inanmaları ve ona hayranlık 

duymaları. Birincil bilinçle yaşadığımız ve bu saçmalığı birincil bilinç aracılığıyla her 

yerden algıladığımız ve ikincil bilinç tarafından kontrol edildiğimiz sürece, asla 

Şahsiyet olarak büyük İ harfli bir İnsan olamayacağız. Asla eşitler arasında eşit 

olamayacağız. Sonuçta, kaç tane örnek var? Buddha, o gerçekten doğruyu söyledi. 

Hepsini sıralamayacağız. İsa: kim daha üstün olabilir? Son Peygamber, tüm 

zamanlarda insanlar arasında en iyisi. İnsanların başka neye ihtiyacı var? Hayır. 

Şeytan diyor ki, "Bu yanlış." Şeytan diyor ki, "Peygamberler yanılabilir. Şu adam ya 



da bu adam ya da onları öldürmek isteyen ya da onları öldüren adam, bu bir azizdir." 

Öyle değil mi? Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ne yazık ki, öyle.  
 

Igor Mikhailovich: Bakın bilincimizi nasıl deforme ediyor. Şeytan diyor ki, "Sevgi 

iyidir, güzeldir, her şey harikadır, birbirinizi sevin. Tanrı size birbirinizi sevme fırsatı 

verdiyse neden sizin sevginize ihtiyaç duysun ki?" Bu sevgiyle değil, gerçek ve hakiki 

sevgiyle değil, basit, sıradan bir sevgiyle, bir köpeğin diğerini sevmesi gibi - 

birbirlerini sevdiler ve kaçtılar. Öyle değil mi? Şeytan başka ne veriyor? Diyor ki, 

"Eğer güç elde edersen, herkese hükmedersin. Tanrı'nın kutsaması olmadan 

kalabalığın üzerinde güç sahibi olabilir misin? Bu gücü sadece Tanrı verir." Öyle değil 

mi? 

 

Tatiana: Öyle. "O Rabbin sevdiği". 
 

Igor Mikhailovich: Doğru. Kölelerini güçle donatan bu dünyanın prensi bunu 

söylüyor. 

 

Tatiana: Ve İsa'yı ayarttı, O'na bu gücü teklif etti, evet. 

 

Igor Mikhailovich: İsa'ya şeytan tarafından güç teklif edildi. Cevap bu. Ama insanlar 

bunu memnuniyetle alır ve bunun için savaşırlar: halüsinasyonlar için savaşırlar, 

şeytandan gelen peri masalları için savaşırlar, herhangi bir şey için savaşırlar, bu 

dünyada bir parça ekmek için, sıcak bir yer için. Hayat dışında her şey için 

savaşıyorlar. 

 

Tatiana: Igor Mikhailovich, ayrıca sizinle şu noktayı da tartışmak istiyorum. Pek çok 

insan hayatlarını gerçekten de düşüncesizlik durumuna ulaşmak için harcıyor. Fakat 

kısa bir süre için bile olsa bu düşüncesizlikle yüzleştiklerinde, "Şimdi cam gibi bir göl 

gibi mutlak bir sükûnet, düşüncesizlik var" dediklerinde, "aslında sevgi olmadığını" 

fark ediyorlar. Peki, neyi yanlış yapıyorlar ya da böyle insanlara ne tavsiye edersiniz? 

Bu yaşamda, temelde pek çok insanın tüm yaşamlarını adadığı bu tam düşüncesizliğe 

ulaşmak mümkün mü? 

 

Igor Mikhailovich: Bu güzel bir soru, doğru. Ama bunu bir dahaki sefere 

yanıtlayacağız, dostlar. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Birbirimizi 

içtenlikle ve gerçekten sevelim, şeytanın bize önerdiği şekilde değil. Ve bu illüzyonu 

çeşitli şeytanların prizmasından gözlemlemek yerine Yaşamaya gayret edelim. 

Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, Igor Mikhailovich. 
 

Igor Mikhailovich: Teşekkür ederim dostlar. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ve 

çabaladığınız için teşekkür ederim. Hayat içinizde hissedildiğinde, Ruhsal Dünya için 

çok daha hoş olur ve bu dünya bir anlam kazanır. Teşekkür ederim. 
 


