
BİLİNCİN ÖTESİ 

Sistem nedir? Bilinç nedir? Bilinç neye benzer ve bir görüntüsü var mıdır? 

Araştırmacılar bilinci derinlemesine incelerken neden ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar? 

Beyin, bilinç ve Benlik ile nasıl bağlantılıdır? İnsanda "düşünen" kimdir? Bir imge 

nasıl ortaya çıkar? Bilinç aracılığıyla sistemin neye benzediğini anlamak mümkün mü? 

Sistem nasıl incelenir? Sistem neden "Tanrı'nın dünyası nedir?", "Hayat nasıl 

kazanılır?", "Nasıl melek olunur?" gibi kendi algısının ötesinde olan cevapları asla 

vermez?  

Bilinç, imgeler aracılığıyla insanı nasıl etkiler? Örneğin dinlerde neden insan 

kendisinin kim olduğunu, Tanrı'nın kim olduğunu, şeytanın kim olduğunu vb. 

anlamadığında bilinci dünyevi bir imge aramaya başlar ve bunu masalsı bir biçimde 

sunar? Dinlerdeki ruhsal bilgi örnekleri ve bunun bilinç tarafından saptırılması. 

"Deccal" nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Canavar'ın yerin altından, Dünya'nın 

bağırsaklarından geleceği ve herkesle alışılmadık bir dilde konuşacağı zamanların 

sonuyla ilgili İslami kehanetler ne anlama geliyor? Mehdi'nin zamanında İsa'nın 

Deccal'i yeneceğini nasıl anlayabiliriz? Bilinç, Ebediyen Diri olanı nasıl maddi 

imgelere ve kurguya dönüştürdü? 
 

#consciousness #system #prophecies 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç:  Selamlar. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda beyin fırtınası gibi bir çözüm yönteminden 

bahsetmiştik ve gerçek beyin fırtınası ile insanların, yani bilim insanlarının bir masada 

toplanması arasındaki farktan bahsetmiştik. Ve özgürlüğün aslında ne kadar önemli 

olduğunu vurguladınız, çünkü mutlak özgürlük olmadan yaratmak mümkün değildir. 

 

Beyin fırtınası için bir diğer çok önemli kriter de, bir araya gelecek olan gerçek bilim 

insanları gibi insanların kendi aralarında uyumsuz olmamaları, tek bir hedef üzerinde 

senkronize olmaları, herhangi bir ikincil fayda olmaması ve en önemlisi birbirlerinde 

düşman görmemeleridir. Böyle bir durumda, her insan için hayati olan sorunun 

cevabını almak, biz insanları kurtarmak ve insanlık olarak bir uygarlık olarak gelişimin 

ilk aşamasına bile ulaşabilmemiz için yeterli dikkati gösterebileceklerdir. 
 

Ve biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, her videoda dikkatimizin değerini, içimizde var 

olan bu gücün değerini, Vril gücünün değerini daha derinden anlıyoruz ve bunun 

gerçekten ne ölçüde Evrendeki en değerli para birimi olduğunu anlıyoruz, bu da 

sorulara çeşitli yanıtlar satın almayı, sistemden bilgi ve enformasyon satın almayı 

mümkün kılıyor. Ancak soru şu: hepimiz birleşsek ve beyin fırtınasının tüm 



koşullarına uyulsa bile, sistemden, bilinçten satın alınamayacak böyle bir bilgi veya 

ilim var mı? Sistemin bize yanıt vermeyeceği sorular var mı? 
 

İgor Mihayloviç: Elbette var ve her şeyden önce arkadaşlar, sistemin asla cevap 

vermeyeceği sorular onun algısının ötesinde olan sorulardır. Ama bir de içsel bir soru 

var ki o da çok önemli, sistemin cevap vermeyeceği. Adım adım gidelim. 

 

Vermeyeceği ilk şey "Evrenimizin ötesinde ne olduğuna" dair bir açıklamadır - 

vermeyeceği şey budur. "Tanrı'nın Dünyası'nın ne olduğu", "Tanrı'nın neye 

benzediği", "bir insanın şeytandan özgürleştiğinde, yani bir Melek olduğunda ve 

Hayatı, basitçe söylemek gerekirse gerçek Hayatı, gerçek Yaşamı kazandığında ne 

hissettiği" - sistem bu sorulara yanıt vermeyecektir. Ayrıca, "sistemin kendisinin ne 

olduğunu, onu incelemenin mümkün olup olmadığını ve neye benzediğini" sonuna 

kadar gizleyecektir. 
  

Tatiana: Bunun nedeni nedir? "Sistem nedir, bilinç nedir" sorusunun cevabını neden 

alamayacağız? 
 

İgor Mihayloviç:  Sistem nedir ve neye benzemektedir? Her şeyden önce, bir şekli 

yoktur ve deyim yerindeyse, bilimsel ve teknolojik ilerleme seviyemizde onu 

incelemek neredeyse imkansızdır. Nedenini açıklayacağım. Biz sistemin içindeyiz, 

üçüncü boyuttayız, sistem ise daha yüksekte, diyelim ki dördüncü boyutta başlıyor ve 

dördüncüden altıncıya kadar olan boyutlar sadece sistemin değil, aynı zamanda 

bilincimizin de dünyasıdır. 

 

Tıpkı bilincimiz gibi, sistemin kendisini de ancak bilincimiz aracılığıyla 

inceleyebiliriz; diyelim ki dördüncü, beşinci ve altıncı boyutlara nüfuz etmemizi 

sağlayan tek araç bilinçtir. Evet, bilinç algılama konusunda sınırlıdır ama bunu 

yapabilir, çünkü aynı doğaya sahiptir. Diyelim ki, bilincimiz dışında üç 

boyutluluğumuzun ötesine taşıyabileceğimiz başka bir aracımız yok. Ama bilincimiz 

her zaman çağrışımsaldır, bu konularda her zaman yanlıştır, ama bu ona yüzeysel 

olarak bakarsak böyledir. Oysa bilincin kendisini bile derinlemesine incelemeye 

başlarsak, pek çok sorunla karşılaşırız. Neden? Açıklamama izin verin. 
 

Sistemin içinde sistemin kendisinin gücü altındayız, bilincimizin kontrolü ve gücü 

altındayız ve şöyle söyleyelim, sistemin bir parçası olarak bilincimizle birlikte dışarıda 

değil içerideyiz. Bundan dolayı bu gelişim seviyesindeyken tıpkı bilincimiz hakkında 

olduğu gibi sistemin kendisi hakkında da çalışmamız ve cevaplar almamız mümkün 

olmayacaktır. Bu dünyada yaşayan her insanın dikkatinin tamamını ve çok uzun bir 

süre harcasak bile cevabı alamayacağız. 
 

Tatiana: Sistemin, bilincin bir görüntüsü olmadığını söylediniz. Ama yine de kişinin 

kafasında bilincin bir bulut ya da ağ, miselyum gibi bir şey olduğuna dair bazı imgeler 

oluşuyor. 

 

İgor Mihayloviç: Eğer bunu... evet, eğer sistemi bir enerji alanı olarak hayal edersek, 

o zaman alanı nasıl hayal ederiz? Hemen bulut gibi bir şeyimiz pşur (Tatiana: Bir alan 



yapısı, evet, aynen), bir alan yapısı, bir şekilde böyle görünmesi gerekiyor (Tatiana: 

Yoğun bir şey), evet, bir tür yoğunluk, bazı çizgiler, bazı elektrik deşarjları veya başka 

bir şey. Ve bugünlerde "bilincimiz nöronların eseridir, bilincimiz beynin nöronlarında 

gizlidir, sadece orada" diye dayatılan bir teori de var, ama onu orada bulamadılar ve 

asla da bulamayacaklar arkadaşlar. 

 

Bağlantı kesinlikle izlenebilir. Basitçe ifade edelim: beynin belirli bölgeleri vardır... 

Eğer insanlar ilgilenirse, belki bir gün bunu detaylandırırız, ama şimdi basitçe ve 

mecazi olarak ifade edelim: beynin belirli bölgeleri vardır ve bunlar sırasıyla 

bilincimizin belirli bir kısmıyla bağlantılıdır ve belirli işlevleri yerine getirir. Ayrıca 

beyin nöronlarımız aracılığıyla bilincimizden gelen bilgi sadece Benlik (Şahsiyet) 

olarak bize değil, aynı zamanda bedenimize de ulaşır ve buna yanıt olarak kimyasal, 

fiziksel, fizyolojik reaksiyonlara ve benzerlerine neden olur, yani refleksler ve diğer 

her şey çalışır. Her şeyin gerçekten ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 

  

Ama nöronlar beynimizin kimyasal bileşiminin yalnızca bir parçasıdır. Evet, bu arada 

elektriksel nitelikte belirli bir sinyal gönderirler. Bu, bir nörondan diğerine giden 

elektrik sinyali dönüştürüldüğünde, ikincil ayrışmasını gösterir. Ayrıca, beynimizin 

işlevi de bir film projektörünün işlevi gibidir diyebilirim. Belirli görüntüler üretilir ve 

bunlar bize beyin seviyesinde gösterilir. 
 

Ve burada bir soru var: bunları kim görüyor? Onları Benlik olarak mı görüyoruz? 

Onları birincil bilinç olarak mı görüyoruz? Bu görüntüleri ikincil bilinç olarak mı 

görüyoruz? Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bu çalışmanın derinliklerine inersek öyle 

şeylerle karşılaşırız ki tam olarak elinde film kaseti olan bu kameraman ikincil 

bilinçtir. Birincil bilinç, Benlik olarak bize doğrudan bağlı olan ilk izleyicidir. Ve 

gördüğü görüntüleri bize anlatır. Biz Benlik olarak birincil bilincin bize anlattıklarını 

algılarız. Ve birincil bilincin yardımıyla, onun sayesinde o görüntüleri kafamızda 

görürüz. 
 

Dahası, şu rüyaları ele alalım. Rüyalar biraz farklı bir doğaya sahip olsalar da, bunlar 

tam olarak kafadaki karikatürler değildir. Evet, bir yandan karikatürler, onları 

görüyoruz ama orada aktif katılımcılarız, oysa bir şey hakkında düşünürken... Ve 

burada ilginç bir soru var: "Bir şey hakkında düşünüyoruz" - bu ifadedeki "biz" kimiz? 

Birincil bilinç olarak biz mi, ikincil bilinç olarak biz mi, yoksa Benlik olarak biz mi? 

Her şeyin nasıl geliştiğine bir bakın. Değil mi? İnsanlar bunu keşfetmeye 

başladıklarında, üçüncü göz denen şeyin işlevi... Bu arada üçüncü göz nedir? 

Gözlerinizi kapatırsınız (Tatiana: İlgili bir şey, evet...), papatyayı hayal edersiniz ve 

onu kafanızın içinde görürsünüz. Tamam mı? Onu neyle görüyorsunuz? Ne şekilde? 

Belli bir organımız var, bu aslında üçüncü göz, ışığa ve diğer her şeye tepki veriyor ve 

kafamızdaki bu resimleri üretiyor, ortaya çıkarıyor. 
 

Tatiana: Bu projektör mü? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette bu projektördür. İçimizde gerçekten bir tür ekran oluşturan 

şey budur ve rüya bu organla bağlantılıdır, ama aynı zamanda doğrudan Benlik ile 

bağlantılıdır ve aynı zamanda birincil bilinci atlayarak doğrudan ikincil bilinçle 



bağlantılıdır ve rüya fenomenimizin tezahür ettiği yer burasıdır. İşte bu yüzden bu rüya 

evresinde, diyelim ki çizgi film izlediğimizde, üçüncü güçler, onlara böyle diyelim, 

bize kolayca bağlanabilir çünkü aslında korunmasızız. Pek çok ilginç şey var 

(Tatiana: Çok ilginç). Yine, bilincimizi daha derinlemesine incelemeye 

başladığımızda, diyelim ki daha ayrıntılı olarak, onun dibine inmeye çalıştığımızda, 

bilirsiniz, her kuyunun bir dibi vardır. Bu mantıklı mı? 

 

Tatiana: Evet, bunlar sınırlar, bazı limitler var. 
 

İgor Mihayloviç:  Onu incelemek için... Elbette, sadece gözlemleneni incelemek için 

değil, sonuçta bugünün bilimi neye indirgeniyor? Gözlem ve gözlemlenenin 

tanımlanması. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Bir form ve imge gerekli. 

 

İgor Mihayloviç:  Elbette, belirli koşullar ve bunun sonucunda belirli bir sonuç elde 

ederiz. Öyle değil mi? Bu tekrarlanır. Bu farklı insanlarla tekrarlanır, yani bilincimizin 

kalıplarını inceleriz (Tatiana: Bu düzenlilikler), belirli düzenlilikler, sapmalar, hangi 

koşullar altında, nasıl ve ne, ama bunların hepsi bir gözlem ve açıklama bilimidir, yine 

de yaratıcı bir bilim değildir. Değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, birkaç yüzyıl boyunca en azından herhangi biri bilincin 

araştırılmasına gerçek anlamda yaklaştı mı? (İgor Mihayloviç: Hayır.) Bunu başaran 

oldu mu? 
 

İgor Mihayloviç: Bu imkansız, üç boyutluluk perspektifinden bu imkansız, 

bilincimizi bilinci keşfetmek için bir araç olarak kullanmak, bu imkansız. Nedenini 

açıklayacağım. Bilinci gerçekten incelemeye çalışan, onun derinliklerine nüfuz eden 

ve farklı teknikler kullanan pek çok insan, bunları kendileri icat ettiler; sonuçta 

dünyaca ünlü bilim insanlarıydılar. Ve en ilginç olanı da belli bir noktada projelerini 

kapatmış olmalarıdır. 

 

Tatiana: Neden? Neyle karşılaştılar? Ne oldu? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü... Ne? Kendilerini kaybetmeye başladıkları gerçeğiyle 

karşılaştılar. Çünkü birincil bilincimiz bile çok katmanlıdır. Bilinç, bazen çıkışı 

olmayan en karmaşık labirenttir ve insan oraya bir kez girdiğinde gerçekten 

kaybolabilir. Bilimin koltuk değneklerine güvenerek bilinçlerini keşfetmeye çalışan 

pek çok insan, deyim yerindeyse, orada kaldı ve bir daha geri dönmedi, yani kelimenin 

tam anlamıyla çıldırdılar arkadaşlar. Tarihte bunun pek çok örneği var. Tıp tarihinde, 

bilim tarihinde bunlardan çok var. 

 

Ve ateist olan o gerçek, ciddi bilim insanlarının daha da büyük bir kısmı, biliyorsunuz 

bilimden gelen insanlar, diyelim ki kalıtsal bilim insanları bile, dini fanatik oldular; 

kesinlikle inançlı oldular, ama aynı zamanda fanatik oldular, bu bir dil sürçmesi 

değildi, bu böyleydi. Neden böyle oldu? Çünkü şeytanın var olduğunu ve bilincimizin 



biz olmadığımızı anlamaya başladılar. Ve bu noktada, kişinin kendini ve bilincini 

keşfetmesindeki en korkutucu an başladı çünkü bu tür hallere ve bu tür durumlara 

girdiler...   

 

Tanımlanan etkilerden bazıları (ilk aşamada ortaya çıkan ve kişinin iradesini bir araya 

getirerek üstesinden gelebileceği en zayıf olanlar), kendi bilincini keşfettiği anda, 

kelimenin tam anlamıyla gözlemlerken klostrofobik saldırılardır. Başka bir deyişle, 

insanlar fiziksel, altını çiziyorum, fiziksel baskı ve kontrol edilemeyen korku 

yaşadılar. Neden? Sonuçta güvendeydiler ve yine bilinçlerinin yardımıyla güvende 

olduklarını fark ettiler, meslektaşlarının gözetimi altındaydılar, sadece bir kanepede 

yatıyorlardı, rahatlardı, bilirsiniz, bir psikoloğun ofisinde olduğu gibi, ama sadece 

bilinçleri aracılığıyla kendi içlerine girmeye çalışıyorlardı. 
 

Tatiana: Bilinç insanda kimyasal reaksiyonları kontrol eder. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. İşte bu noktada, az önce söylediğin gibi, hormonal 

reaksiyonlar başladı ve bunun sonucunda ortaya çıkan kimyasal reaksiyonlar insanı bu 

çalışma nesnesinden tamamen uzaklaştırdı (Tatiana: Vay canına). Bakın her şey ne 

kadar ilginç ve ciddi. 

 

Tatiana: Yani ruhsal yolu takip eden insanlar da kendilerini keşfederken, bilinci 

keşfederken bilincin algılarını daralttığı gerçeğiyle karşılaşabilirler, eğer bir Benlik 

olarak kim olduğunuzu bilmezseniz, bir basamak daha yükselmezseniz (İgor 

Mihayloviç: Aynen)... 

 

İgor Mihayloviç:  Aynen öyle ve burada buna kendin cevap vermiş oldun. İnsanlar 

doğru uygulamaları kullanırlarsa, peygamberlerin bahsettiklerini kullanırlarsa ve 

labirentlere girmeden basit, düz bir yol izlerlerse, o zaman hiçbir sorunları olmaz, 

sadece şeytana hizmet etmeyi bırakırlar, onun fısıltılarını dinlemezler, dikkatleri 

dağılmaz, ellerinden geldiğince, istikrarlı bir şekilde hedefe doğru giderler ve Hayatı 

kazanırlar. Bakın her şey ne kadar basit, açık ve anlaşılır. 

 

Genel olarak, dostlar, diyelim ki İsa Mesih ve son Peygamber, insanların en iyisi 

Muhammed tarafından buraya getirilen Öğretilerin gerçekten de basit ve kolay 

anlaşılır araçlar olduğunu söylemeliyim, çünkü onları başka türlü adlandıramazsınız. 

Bunlar gerçekten de bir insanın şeytanı kolayca yenebileceği ve Allah'a ulaşabileceği 

araçlardı. 
 

Tatiana: Sadece üçüncü boyutun ötesine (İgor Mihayloviç: Kesinlikle, tabii ki, 

yedinci boyuta), o imajlara değil, aslında yedinci boyuta (İgor Mihayloviç: 

Özgürlüğe, Hayata) gidin, esasen, bu üç boyutluluğun köleliğinden, bu imajların 

köleliğinden kapı açıldı. 

 

İgor Mihayloviç:  Aynen öyle. Neden? Çünkü insanlara bu görüntüler ve diğer her 

şey anlatıldı, hem İsa Mesih hem de Muhammed Peygamber bunu anlattı, her şey 

basit, kolay ve net bir şekilde anlatıldı ve aktarıldı. Daha sonra ne olduğunu biliyoruz 



ve yanlış anlamalar nedeniyle insanların her şeyi nasıl tersine çevirdiğini, çarpıttığını 

ve daha karmaşık hale getirdiğini biliyoruz; böyle bir görevleri vardı. 

 

Tatiana: Demek ki bilinç hala anlamadığı şeyi bir imgeye dönüştürmeye çalışıyor. 

Bilim insanlarının (İgor Mihayloviç: Her şey imgelerde) bu bilinç için en azından bir 

imge çizmek istediklerini görüyoruz, değil mi? Yani her şeyi imgeler halinde sunmak, 

tıpkı dinlerde olduğu gibi? 

 

İgor Mihayloviç:  Görüyorsun Tatiana, sana basitçe söyleyeyim, uzun süre bilimin 

içindeydim, gerçekten zeki insanlarla çok konuştum, birçoğuyla arkadaşız, bu 

yüzden... ancak sana bir şey söyleyeceğim: herkes imgelerle düşünür ve her yerde 

imge arar. Eğer imge yoksa, çalışmak imkansızdır. Sadece bilincimiz herhangi bir şeyi 

algılamayı reddediyor. Bakın, size basit bir örnek vereceğim çünkü bazı insanlar şimdi 

itiraz etmeye başlayacak, peki arkadaşlar, karşı çıkacağım. Elektromanyetik alan. Ne 

olduğunu biliyor muyuz? Evet, tezahürünü inceledik, manyetik bir bant olduğunu 

anlıyoruz, böyle bir film, üzerinde voltaj dalgalarının orada nasıl düzenlendiğini 

görebiliyoruz ve bunun gibi şeyler. Ama bu dalgalar nedir? Ne tür bir enerji? 

Elektromanyetik alanın doğası nedir? 

 

Tatiana: Biz sadece bu yolu görüyoruz. 
 

İgor Mihayloviç:  Elbette sonucu görüyoruz ama özü göremiyoruz. Aynı şey elektrik 

için de geçerlidir: onu kullanırız, anlarız ve biliriz, ancak kimse elektriğin ne olduğunu 

henüz net bir şekilde tanımlayamamıştır, çünkü kullandığımız elektriğin birçok 

özelliği vardır ve özünde bile farklıdır. Buna rağmen verimliliği, prensibi aynı kalır. 

Değil mi? Yani, diyelim ki hem statik elektriğin hem de şu enerji santrallerinde 

üretilen elektriğin ve benzerlerinin verimliliği aynı, değil mi? 

 

Örneğin, bir güç jeneratörünü ve elektrostatik makineye dayalı bir FFG'yi (yakıtsız 

jeneratör) çalıştırıyoruz: bunlar iki farklı elektrik enerjisi türü, kesinlikle farklı. 

Kaynaklarının doğası farklıdır, özleri farklıdır, ancak güç etkisi aynıdır. Anlıyor 

musunuz? (Tatiana: İlginç.) Ama yine de güç etkisi... Bu durumda, yalnızca 

elektrostatik bir makine aracılığıyla üretilen elektriğin güç etkisi vardır. Anlıyor 

musunuz? Orada bir güç unsuru var ve bu güç hızla bozularak sıradan bir jeneratörde, 

örneğin dizel veya benzinli bir jeneratörde ürettiğimiz elektrikle aynı elektriğe 

dönüşüyor ya da hidroelektrik veya nükleer enerji santralinden bize sağlanan hazır 

elektriği aldığımızda, fark etmez. Bu elektrik türleri aynı öze ve doğaya sahiptir. Bir 

elektromanyetik alanın ortaya çıkması sayesinde elektrik üretilir ve kablolar 

aracılığıyla dağıtılır. Ve işte bir soru: teller boyunca mı akıyor, yoksa titreşimler mi 

yaratıyor, yoksa voltaj mı yaratıyor, yoksa alandaki bir telin etrafında dolaşarak bir 

alan yapısı mı yaratıyor? Gördüğünüz gibi çok fazla soru var. Evet, yanıtlar var ve 

herkes kendine göre haklı ama aynı zamanda kimse haklı değil. 

 

Tatiana: Çünkü biz aslında bu görüntüler sistemine (İgor Mihayloviç: Tabii ki), üç 

boyutlu koordinatlar sistemine hapsolmuş durumdayız. 

 



İgor Mihayloviç:  Kesinlikle. Yine de Tesla'nın bahsettiği elektrik konusuna 

değinelim. Tamam mı? Sonuçta, bu tamamen farklı bir elektrik türü ve doğası benzer 

gibi görünüyor, ama aynı değil ve kendini farklı şekilde gösteriyor. Ve kapasitesine 

rağmen, evet, neden ve nasıl olduğunu, neden çok fazla volt ve az amper olduğunu, bir 

insan için zararsız olduğunu vb. açıklıyorlar ve tarnımlıyorlar. Ama doğası gereği, 

Tesla sıradan elektriği transformatörlerinden geçirdiğinde, yüksek voltajlı bir dalgaya 

dönüştürüldü, ama öyle koşullar yarattı ki, sıradan elektrik yakıtsız jeneratörlerin 

ürettiğine benzer hale geldi. Bu ilginç, değil mi? 

 

Aslına bakarsanız, henüz hiçbir şey bilmiyoruz, önümüzde bir sürü keşif var, ama öte 

yandan, birçok şeyi biliyoruz, zaten kullanıyoruz, bakın, tüm aletler, elektrik her 

yerde, kameralarımız var, aydınlatma ve diğer her şey... bunların hepsi elektrik. Ayrıca 

LED'leri falan da icat ettik. Değil mi? Elektronik ve geri kalan her şey, her şeye 

sahibiz (Tatiana: Bu kapalı devrenin ötesine geçemiyoruz), ama elektriğin ne 

olduğunu bilmiyoruz. Anlıyor musunuz?  

 

Tatiana: Kendini keşfetme meselesinde de durum tamamen aynı. Aslında, insan bir 

Benlik olarak kim olduğunu kaybettiğinde, örneğin bize kim olduklarını bilmedikleri 

için kendilerini kaybeden bilim insanlarından bahsettiniz: ya dediğiniz gibi bu çok 

katmanlı birincil bilinç ya da binlerce ikincil bilinç aktörü (İgor Mihayloviç: Tüm 

bunlar çok ilginç, evet). Aynı şekilde dinlerde de, insan kim olduğunu anlamadığında, 

imgesi olmayan şeyleri de sunar: Tanrı kavramı ve şeytanın kim olduğu kavramı, bir 

tür garip ve çok masalsı bir biçimde. 
 

İgor Mihayloviç:  Güzel bir soru sordun. Dostlarım, lütfen bana cevap verin: Deccal 

(anti-Mesih) kimdir? Deccal kim? 

  

Tatiana: Mesih'e karşı olan (İgor Mihayloviç: Evet, Mesih'e karşı olan). Mesih'e 

karşı olan, Mesih'e karşı çıkan. 
 

İgor Mihayloviç:  Deccal (Tatiana: Deccal, evet). Doğru. Herkes onun gelmesini 

bekliyor ya da... (Tatiana: Zamanın sonunda, doğru) zamanın sonunda. Evet.  
 

Tatiana: Örneğin, İslam'da olduğu gibi, İsa, Mehdi zamanında Deccal'i yenecek (İgor 

Mihayloviç: Evet). 

 

İgor Mihayloviç: Ama yine o İslam'da Deccal'in Peygamber zamanında geldiği de 

söyleniyor, Peygamber zamanında geldi. 
 

Tatiana: Evet, Peygamber'in zamanında doğdu. 

 

İgor Mihayloviç: Peki, benim bir sorum var: Deccal ne zaman ortaya çıktı? İsa'nın 

geldiği zamanda mı? Mantık var. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Biliyorsunuz İgor Mihayloviç, burada gerçekten de bir soru var: Deccal'in 

kim olduğu, çünkü herkes aslında bir birey bekliyor, evrensel kötülüğün bir 

cisimleşmesi, sahte bir mesih, belirli bir kişi olacağını düşünüyor. Belirli bir kişi mi? 



İgor Mihayloviç:  Size başka bir soru sorabilir miyim: İsa bundan bahsetmedi mi, 

nasıl olduğundan? Peki insanlar ne icat etti? Ya da insanların en iyisi olan Muhammed 

Peygamber bu konuda konuşmadı mı? Ve insanlar daha sonra ne dediler? 

 

Tatiana: Ama Hıristiyanlıkta dolaylı olarak İsa'ya karşı olanın içinde Deccal'in ruhu 

olduğu söylenir (İgor Mihayloviç: Evet). İsa'yı tanıyan kişinin içinde Tanrı'nın ruhu 

vardır. Başka bir deyişle, eğer bir insanda deccalin ruhu varsa, deccal aslında zaten 

vardır. 

 

İgor Mihayloviç:  Peki o ne zaman ortaya çıktı? İnsanlar kendi kompleks yapılarında 

ortaya çıktığında. Değil mi? İnsan bir tarafta Tanrı'nın bir parçası, bir tarafta şeytanın 

bir parçası olduğu zaman. Değil mi? İçinde hem bir melek hem de bir şeytan 

olduğunda. İşte cevap. 

 

Tatiana: Yani Deccal tam olarak sistemin kendisi, şeytan, insan bilinci mi? 

 

İgor Mihayloviç:  İnsanın ta kendisi. Görüyorsunuz, herkes bekliyor, bu çok hoşuma 

gidiyor, İslam'a göre o deccal gelecek ve şaşı gözlü olacak... 

 

Tatiana: Tek gözlü, kıvırcık saçlı...  
 

İgor Mihayloviç: Onun böyle bir tanımını verdiler... 
 

Tatiana: Eşeğin üzerinde... 
 

İgor Mihayloviç:  Evet, o gelecek ve hükmedecek, yenilmesi varsayılıyor ve diğer her 

şey. Bilirsiniz, bu tür hikayeler... 
 

Tatiana: Spesifik bir kişi.  
 

İgor Mihayloviç:  Yine görüntüler, yine diğer her şey. Aslında, o bir yere gitti mi? 

Hiçbir yere gitmediyse neden gelsin ki? Tek bir kişi için bile gitmedi. İşte cevap bu. 

Bir insan yaşamı boyunca Hayat kazanıp Melek olduğunda bile, hala bedendeyken, 

Deccal hiçbir yere gitmez. 

 

Tatiana: Deccal'in bir imgesi yok mu? 

 

İgor Mihayloviç:  Kesinlikle yok. Ben şöyle söyleyebilirim: Onun birçok imajı var. 

Neden biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Neden?  
 

İgor Mihayloviç:  Aynaya yaklaşın ve bakın. Ne göreceksiniz? Bir Melek mi yoksa 

iblis mi? 
 

Tatiana: Deccal. 

 



İgor Mihayloviç:  Elbette Deccal'i göreceksiniz. Neden mi? Çünkü bu dünyadaki ve 

bu üç boyutluluktaki ölümlü ve maddi her şey sistemin bir parçasıdır, bu yüzden o 

kesinlikle deccaldir. 

 

Tatiana: Karşı çıkan beden. 

 

İgor Mihayloviç:  Elbette. Ruha karşı çıkan beden. İşte cevap bu. İşte bu yüzden 

dostlarım, her biriniz aynada kendinize hayranlıkla baktığınızda tam olarak bu Deccal'i 

görüyorsunuz. Elbette şanslı değilseniz ve İslam'da olduğu gibi tanıma uyuyorsanız: 

bir gözünüz yok (böyle şeyler olur, hayat bu), ve diğer tüm "güzel özellikler": 

çarpıksınız, şaşı gözlüsünüz ve benzeri, o zaman şanslı değilsiniz. Değil mi? 

 

Tatiana: Ama, çoğu zaman böyle bir benzerlikle karşılaşmazsınız bile. Sonuçta, bir 

insanın hayatında asla karşılaşmayacağı veya karşılaşamayacağı şeyleri tanımlarlar. 

Değil mi? Diyelim ki, canavarın suretini ve şeytanın suretini biliyoruz. 

 

İgor Mihayloviç:  Kesinlikle doğru. Şimdi canavarı anladınız, değil mi? Sonuçta 

Peygamber, canavarın zamanın sonunda yeryüzünden çıkacağını ve insanların 

günahlarının hesabını vereceğini açıkça söyledi. Ve canavar, günahkârlığınızı 

gösterirken sizinle alışılmadık bir şekilde konuşacak. İnsanlar daha sonra ne icat 

ettiler? Bu müşrikler ve kâfirler, öyle söyleyeyim. Çünkü Allah'a inanan tek bir 

mümin, hele hele Peygamber'e inanan tek bir mümin, O'nun sözlerini asla çarpıtmaz. 

Ve şeytanından, Peygamberin kendisinin söylemek istediği şeyi yorumlamazdı, çünkü 

O'nun sözleri basit ve anlaşılması açıktı. Gerçekten de boğa yüzlü, fil kulaklı bir eşek 

olan ve her insana yaklaşıp onunla konuşacak olan bu canavarı tarif etti mi? Gerçekten 

mi?  

 

Tatiana: Alışılmadık bir dilde. 

 

İgor Mihayloviç:  Doğru... Peygamber gerçekten bundan bahsetti mi? Basit bir soru: 

Bunu kim icat etti? 

 

Tatiana: Ve ne amaçla?  
 

İgor Mihayloviç: Peygambere sadık insanlar mı? Hayır. Şimdi kilit noktayı söyledin: 

ne amaçla? Aptallara bir imaj vermek ve daha sonra onları manipüle etmek için. 

Bakın, her şey ne kadar basit, değil mi? 

 

Tatiana: Ve sonra...  
 

İgor Mihayloviç:  Aynı zamanda insanların genetik deneylerin böyle bir meyvesini 

asla görmeyeceklerinin de çok iyi farkındaydılar (Tatiana: Birinin fantezisi), evet. Bu 

doğru değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 
 



İgor Mihayloviç:  Hayatınızda böyle bir canavarla karşılaşmayacaksınız. Bu nedenle, 

tarif edilen böyle bir deccal ile kesinlikle karşılaşmayacaksınız, bu onun var olmadığı 

anlamına gelir. Böylece istediğinizi yapabilirsiniz, çünkü artık deccal değilsiniz, onun 

imajına uymuyorsunuz. Yine de Deccal'in yaptıklarının aynısını yapıyorsunuz. 

Peygamberin kendisine karşı çıktığınızda, ona karşı geldiğinizde, İsa Mesih'e karşı 

geldiğinizde. Sevgi yerine şiddet, acı ve ıstırap empoze ettiğinizde, ama siz Deccal 

değilsiniz, değil mi? Ne de olsa ona benzemiyorsunuz? Öyle değil mi? Bakın bu ne 

kadar kolay. Zamanların Sonu geliyor, dünya çöküyor ve canavar vahşi doğada, 

Peygamberin bizzat bahsettiği o canavar - kerberus. Depremlerle, kuraklıklarla ve 

volkanik faaliyetlerle gelen ve şu anda gerçekten yiyip bitiren canavar. 

 

Şimdiye kadar çoğunlukla bizim için maddi olarak değerli olan şeyleri yiyip bitirdi. 

Ama çok az insanı alıyor. Biraz zaman geçecek ve herkes günahlarının hesabını 

vermeye başlayacak. Bu canavar dost ya da düşman ayırt etmeden insanları yutmaya 

başlayacak. Onun dostları yoktur, biz onun için sadece yemiz ve bu anlaşılmalıdır. Ve 

bizimle alışılmadık bir şekilde konuşuyor. Ve bizi işlediğimiz günahlar için hesap 

vermeye zorlar. Bu doğru değil mi? Ve buna insanların en iyisinin bakış açısından 

bakalım. Canavar hakkında ne dedi? Canavar gökten görünmeyecek, bağırsaklardan 

çıkacak, yani yerin altından görünecek. Böyle olmuyor mu? Bunu artık bilimsel olarak 

kanıtladık, konferansta bile. 
 

Tatiana: Evet, aynen, bağırsaklardan çıkacak. 

 

İgor Mihayloviç:  Evet. Gökten düşmedi. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Kerberus şimdiden avlularımızda dolaşmaya başladı. Ve her 

birimize günahlarımızın hesabını soracak. İnsanlarla en alışılmadık şekilde konuşacak. 

Şu anda bizimle en alışılmadık şekilde konuşmuyor mu? Bana öyle geliyor ki, 

Kerberos'un şu anda bizimle konuştuğu dilden daha alışılmadık bir dil düşünmek 

korkutucu, bu dil evimizin, gezegenimizin yok edilmesinin dilidir. Bu en korkutucu ve 

en alışılmadık dildir. Her birimiz, halihazırda içinde bulunduğumuz tehlikenin 

boyutunu ve türünü ve yarın kerberus'un bize gelebileceğini ve bizi şehrimizle, 

ülkemizle birlikte yok edebileceğini fark ettiğimizde, bana öyle geliyor ki bu, bizi 

günahlarımız hakkında düşünmeye zorlayan son derece sıra dışı bir dildir. Korkutucu 

ama adil. Ve mesele de bu - adalet, biz insanlık olarak hak ettiğimizi aldığımız zaman.  

 

Tatiana: Tam olarak tarif edilen bu görüntüyü beklediğinizde, şu anda gerçekleşmekte 

olan şeyi kaçırıyorsunuz demektir. 

 

İgor Mihayloviç: İşin özü de bu: gerçeği görmüyorsunuz, çünkü bu çok uzun kulaklı 

eşeğin yanınıza gelip sizinle konuşmaya başlamasını bekliyorsunuz - işte o zaman 

Kıyamet kopacak. Ama görünmez kerberus etrafta dolaşıp her birimizi 

yaptıklarımızdan sorumlu tuttuğunda, bizden önce yaşamış olan herkesi, Peygamber'e 

itaat etmeyen herkesi... Ama neden? İşte kilit nokta burada. 



Sonuçta Peygamber Yaratıcı Toplumu inşa etmemiz için bir temel bıraktı, siz buna ne 

derseniz deyin, ama bu hepimizin uzun zaman önce birleşmiş olması gereken yeni ve 

güzel bir dünya. Tüm dünya Sevgi ve saygının hüküm sürdüğü tek bir Ümmet haline 

gelmeliydi. Peygamberimiz de bundan bahsetmiyor muydu? İnsanlara öğrettiği şey bu 

değil miydi? Saygı duymayı, sevmeyi, kardeş olmayı, birbirimize yardım etmeyi ve en 

önemli değerin insan hayatı olduğunu. Değil mi? Başka bir deyişle, bu Yaratıcı 

Toplumdur. 
 

Eğer biz insanlar olarak müşrikleri, insanlar için imajlar yaratan o fantecileri takip 

etmek yerine o zamanlar Peygamberimizi dinleseydik ve onu takip etseydik, onun 

öğrencilerini takip etseydik, Ali'yi takip etseydik, böyle söyleyelim. Anlıyor musunuz? 

Uzun kulaklı eşekler ve benzerleri, çarpık ve şaşı gözlü deccaller, böylece kendileri 

onlara uymayacaklardı. Eğer biz insanlık olarak o zamanlar Ali'yi takip etseydik, farklı 

bir dünya olurdu ve şimdi kerberus gelmemiş olurdu. Mesele bu, arkadaşlar. Ve bu 

doğru. 
 

Çok uzun zaman önce bilimsel ve teknolojik olarak çoktan gelişmiş olurduk. Uzun 

zaman önce birleşik bir uygarlık olurduk, uzun zaman önce en azından birinci 

seviyede olurduk. Ya da kim bilir, belki de gelişimimizin ikinci seviyesinde bile 

olurduk. Bu döngüsellik artık umurumuzda olmazdı. Ve ne kerberuslar, ne de 

chihuahualar dışında kimse, deyim yerindeyse, diğer cinslerle birlikte buralarda 

dolaşmazdı. Ama evimizi yiyen peri köpekleri değil. Mesele de bu. Peygamber de 

bundan bahsediyordu. 
 

Başka bir soru: sıradan bir adam olup olmadığını nasıl bilebilir, değil mi? Bazılarının 

dediği gibi, "O sıradan bir adam, Tevrat'ı kullandı, İncil'i kullandı vs. Bunlara 

dayanarak öğretiyi yarattı ve sonra da anlattı." Ama o kadar sıradan bir adamsa, ne 

olacağını nereden biliyordu dostlarım? Allah'tan başka hiçbir şeyi bilemezdi. Sonuçta, 

yarın ne olacağını bilemezsiniz. Oysa Peygamberimiz sadece yarın değil, bizim 

zamanımızda bile ne olacağını biliyordu. İslam'ın başına neler geleceği, insanların 

nasıl davranacağı hakkında herkesi uyarmış; müşrik Ömer'i o kadar uzaklaştırmış ki, 

herkese "Ona uymayın, o yalancıdır" demiştir. Ama biz insanlık olarak ona uyduk. 

Evet, herkes uymadı, bazıları "Biz ona uymadık, biz Hıristiyanız" diyecek. Diğerleri 

de "Biz ateistiz, kimseyi takip etmedik" diyecek. Ama ateist olmanızın ne faydası var? 

Ve işte basit bir soru: ne Tanrı'dan yana ne de şeytandan yana olan tarafsız insanlar var 

mı? Onlar kimseye inanmazlar. 
 

Tatiana: Bir nevi uygun bir dengeleme pozisyonu. 

 

İgor Mihayloviç:  Evet, doğru. "Bir nevi inanıyorum ya da inanmıyorum, ne 

bunlardan yanayım ne de onlardan yanayım." 

Tatiana: Benim bununla hiçbir ilgim yok. 

 

İgor Mihayloviç:  "Benim bununla hiçbir ilgim yok, benim kendi gerçeğim var, bilim 

var," bilirsiniz, pek çok insan böyle akıl yürütür, "Bir şey bilimsel olarak 

kanıtlanmamışsa, yoktur. "Eğer," diye tercüme edeceğim, "ellerimle hissedemiyorsam 

ve göremiyorsam, o zaman yoktur." 



Tatiana: Bir imge. 
 

İgor Mihayloviç:  Evet, görüntü olmadığı sürece. Peki kim bunlar? Onlar tam olarak 

deccallerdir, bilinçten gelen zihniyetlere sahip sıradan deccaller, önemsiz 

manipülatörlerdir. Diyelim ki şeytan bile onları bir tür tahta çıkarıyor ve diğerlerinin 

üzerinde yüceltiyor, böylece bu aptallığı yayıyorlar. Bilirsiniz, böylece sapkınlar 

çoğalır. Böylece Peygamberi takip eden daha az insan olacaktı. Böylece İsa Mesih'e 

sadık daha az insan olacaktı. Şeytanın ne kadar güçlü olduğunun cevabı bu. Değil mi? 

 

Tatiana: Bu arada Peygamber'in son insanlar için çok büyük umutları vardı, 

bugünlerde yaşayan seçilmişler için çok büyük umutları vardı. 

 

İgor Mihayloviç:  Evet. Umutları var, vardı değil (Tatiana: Hala var). O yaşıyor, 

müşriklerin peşinden gidenlerin aksine. İnsanlığın gerçekten İslam'ı saf haliyle kabul 

edebileceğini umuyor. Ümmetin birleşebileceğini. Ve hala ona gerçekten sadık olan ve 

Allah'ı seven insanlar var. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün verilen bilgiler açısından, İsa'nın Mehdi zamanında 

Deccal'i yeneceğini nasıl anlamalıyız? 

 

İgor Mihayloviç:  Görüyorsunuz, yine o müşrikler ve onların takipçileri tarafından 

yazılmış, her şeyi çarpıtmış, ters yüz etmiş böyle bir yorum var. Yani onların 

yorumuna göre şöyle olması lazım. Mehdi geldiğinde, ki o hala gizlidir, Deccal 

gelecektir. Ve sonra İsa Mesih gelecek, Deccal'i yenecek ve Mehdi'ye kendini 

göstermesi için bir zemin hazırlayacak. Sadece bakın, görüntüler, eylemler ve daha 

neler neler. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Oysa insanlar yalnızca gözler. 
 

İgor Mihayloviç:  Oysa insanlar bekliyor. Ama nasıl olmalı (çünkü durum böyle 

değil), gerçekten nasıl olmalı? Gerçekte nasıl olması gerektiğine gelince, bu 

Peygamber tarafından tanımlandı: Mehdi, insanlar dünyayı değiştirdiğinde ya da 

basitçe söylemek gerekirse, Yaratıcı Toplumu inşa ettiğinde, insanların en iyisinin - 

Peygamberin, tüm insanlığın Peygamberinin - inşa etmeyi emrettiği toplumu inşa 

ettiğinde Kendisini ortaya çıkaracaktır. Dini inançları ne olursa olsun, bu şekilde ifade 

edeceğim, çünkü o Allah'ın Peygamberiydi. Bu arada, O'na ne isim verirsek verelim, 

bizim tek bir Allah'ımız var. Ve Muhammed son Peygamberdir, dolayısıyla bizim 

Peygamberimizdir, tüm insanlığın Peygamberidir. Muhammed'in bize söylediklerine 

ve gerçekte her şeyin çok ama çok basit olduğuna dayanarak. Sen ve ben Deccal'in ne 

olduğunu açıkladık. Ve o İsa Mesih gelmeden önce de vardı. İsa Mesih nedir? 
 

Tatiana: Sevgi. 
 

İgor Mihayloviç:  Aynen. 
 

Tatiana: Işık. 
 



Igor Mihajlovich: Bu yüzden İsa Mesih buraya Sevgi'yi getirdi ve insanın yalnızca 

Sevgi aracılığıyla Hayat kazanabileceğini söyledi. Sevgi aracılığıyla, Tanrı korkusuyla 

değil, İsa Mesih korkusuyla değil, sadece O'nun aracılığıyla. Ve İsa burada en yüksek 

Sevgiyi, Tanrı'nın Sevgisini somutlaştırdı. Dolayısıyla insanlık Deccal'i sadece Sevgi 

yoluyla, Hakikat yoluyla yenebilir, bir yerlerde değil, herkes kendi içinde yenebilir ve 

dünya değişir. 

 

Basitçe ifade edeyim: eğer insanlar hırslarının, gururlarının, birilerini manipüle etme 

ve yönetme arzularının, güç, doyumsuzluk ve açgözlülük gibi kavramların üstesinden 

gelebilirlerse, yani insanlar bunu yapabilirlerse ve gerçekten dünyayı inşa edip 

değiştirebilirlerse, insanlığı kurtarabilirlerse (ve şu anda mesele insanlığı 

kurtarmaktır), o zaman Mehdi Kendisini ortaya çıkaracaktır. Bu süreç devam 

etmektedir, ama bunun zamanında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği her insana bağlıdır. 

Asıl soru budur. 
 

Ve bu durumda her bir insan, kelimenin tam anlamıyla her bir insan aslında İsa 

Mesih'tir. Ve her insan Deccal'i tam olarak kendi içinde yenmeli ve Muhammed 

Peygamberin burada ilan eden son kişi olduğu Gerçeği, Tanrı'nın Kendisinden gelen 

Gerçeği kabul etmelidir. İşte mesele bu. Her şeyin ne kadar basit olduğuna bakın. 

 

Tatiana: Dolayısıyla, bu savaş alanı herkesin içinde yer alır ve ışığın kazanması 

önemlidir. 
 

İgor Mihayloviç:  Kesinlikle, elbette. Eğer insan kendi içindeki Deccal'i yenemezse, 

genel olarak ne tür bir zaferden bahsedebiliriz? Sonuçta en önemli zafer kişinin kendi 

içindeki canavarı ya da deccalı yenmesidir. Öyle değil mi? 

 

Hepsi ilginç. Diyelim ki, bu konuda çok şey söylendi ve yazıldı, ama şöyle söyleyeyim 

dostlar: kendi içinize bakmanız, yalan söylememeniz, bulutların üzerinde olmamanız, 

nasıl olduğunu bilirsiniz, kendinizi bilinç yoluyla yüceltmemeniz, gerçekle 

yüzleşmeniz yeterlidir ve tüm bunların ne ölçüde doğru olduğunu anlayacaksınız. Ve 

İsa Mesih'in ve Muhammed Peygamber'in ne kadar doğru konuştuğunu. Ve biz 

insanlar onların öğretilerini ve Bilgilerini ne kadar çarpıttık. Gerçeği nasıl yalana 

dönüştürdüğümüzü. Ebedi Diri olanı nasıl da maddi imgelere, kurgulara dönüştürdük. 

Peki, bunu neden yaptık? Birbirimizi manipüle etmek için. Böylece insan yaşamının 

çok kısa bir süresi için, çok küçük... Ne kadar yaşıyoruz? Neredeyse hiçbir şey. Ve bu 

hiçbir şeyi vurgunculuk ve aşağılık deccal niteliklerini tatmin etmek için harcamak. Bu 

doğru değil mi? 

 

Ama aynı zamanda, her birimizin içinde İsa Mesih, Tanrı'nın Sevgisi vardır. Her 

birimizin içinde Muhammed Peygamber ve Allah için çabalayan bir Benlik vardır. 

Öyle değil mi? Öyle. Ve bu dinlerden bağımsızdır. Çünkü dinler insanlar tarafından 

icat edilmiştir. İsa buraya bir din mi getirdi? Ya da Muhammed Peygamber buraya bir 

din mi getirdi? Hayır. Onlar buraya özgürlük, neşe ve Yaşam getirdiler. Buraya Sevgi 

getirdiler. Öyleyse dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 



Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

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

  

 


