
CEHENNEMDEN CENNETE 

 

İnsanın Hayata doğru hareketinin vektörünü değiştirmek için asla çok geç değildir. 

Ben kimim? Bu dünyadaki amacım nedir? Herhangi bir şeyi değiştirebilir miyim? 

Olumsuz bir geçmişim varsa yeni bir hayata başlayabilir miyim? Birinin affedilmesi 

için nasıl yalvarılır? Küfür günahının kefareti nasıl ödenir? Kurtuluş için bir şansım 

var mı? Suçluluk duygusundan, boşluktan ve acıdan nasıl kurtulurum? Hapisteyken 

ruhen özgür olmak mümkün mü? Gerçek amaç için çabalayan insanlar için ilham 

verici örnekler. 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki toplantıyı, duyan herkesin kalbine derinden 

işleyen çok önemli sözlerle bitirdiniz. "Mehdi'ye kendini göstermesi için bir şans 

verin" dediniz. Ve şimdi seçim herkese kalmış durumda. Her birimiz hangi seçimi 

yapacağız ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek için, peygamberlerin hayal ettiği dünyayı 

inşa etmek için hangi çabayı göstereceğiz. 

 

Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bir önceki videoda birkaç kişinin seçiminin temelde 

tüm nesillerin yaşamlarını nasıl etkilediği ve hatta tüm bir nesli nasıl yok ettiği 

gösterildi. Ve aslında, pek çok insan bir zamanlar bu bireylerin yaptığı seçimin 

sonuçlarını hala ne ölçüde hissettiği. Bu onların kaderi üzerinde çok ciddi bir etkiye 

sahip. Ve biliyorsunuz, bugün daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda insanın 

ölümden Hayata geçebilmesi için dünyayı kurtarmak ve şeytana karşı çıkmak yönünde 

bir seçim yapmaları için bir alternatif ve fırsat var. Gördüğünüz gibi, İgor Mihayloviç, 

aslında kişinin Hayata doğru hareketinin yönünü değiştirmek için hiçbir zaman geç 

değildir. 
 

İgor Mihayloviç, bugün sohbetimize geçmişlerinin hatalarını gerçekten fark etmiş 

olanlarla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Soru şu: Küfür günahını işlediği için 

derin pişmanlık duyan bir kişi ne yapmalıdır? Tanrı'yı inkâr etmiş, Tanrı'nın elçilerini 

yalanlamış ve Kutsal Ruh'a karşı affedilmez bir günah olan küfür günahını işlemiştir; 

Kutsal Kitap'a göre bu günah ne bu çağda ne de gelecekte affedilemez. Bağışlanmak 

için nasıl yalvarılır? Küfür günahının kefareti nasıl ödenir? Bu mümkün müdür? 

Kişinin kurtuluş için bir şansı var mıdır? Çünkü ne kadar bağışlanmak için yalvarırsa 

yalvarsın, içinde hala boşluk ve içsel acı hissettiğini çok iyi anlar ve hisseder. Kurtuluş 

için bir şans var mı? Ve bu durumda gerçek tövbe nasıl olmalıdır? 
 

İgor Mihayloviç: Soru biraz karmaşık. Birçok insanın bu konuda endişeli olduğunu 

anlıyorum. Ama, aslında kişinin tam olarak ne yaptığını ayırt etmeliyiz. Bazen ve çoğu 

zaman iblisler sadece kafamızın içinde küfrederler. Bize küfrederler, Kutsal Ruh'a 

küfrederler, herkese ve her şeye küfrederler. Bunlar içimizdeki iblisler. Ama kişi bunu 



Şahsiyet olarak kabul ettiğinde, bu onun konumu olduğunda, diyelim ki bilinçli olarak 

Kutsal Ruh'a küfrettiğinde, bu ağır bir günahtır. Böyle bir durumda kişi için bir çıkış 

yolu var mıdır? Vardır. Ama yine de her zaman belirli bir derecelendirme vardır. 

 

İstatistiksel ortalamayı ele alalım. Yani kişi ne yaptığının farkındaydı ama umutsuzluk 

içindeydi, bir talihsizlik yaşadı ya da başka bir şey oldu ve o noktada nefret ve öfkeyle 

Tanrı'ya, Kutsal Ruh'a ve dünyadaki herkese küfretmeye başladı. Bu anlaşılabilir bir 

durumdur, kişi çaresizlik içindeydi, yakın ve sevdiği birini ya da başka bir şeyi 

kaybetmişti, duygusaldı ve sonra tövbe etti. Eğer tövbe edebiliyorsa bu 

bağışlanacaktır. Ama, kişi sağlam bir duruş sergiliyorsa, anlıyor, hissediyor ve 

biliyorsa, ancak küfretmeye ve kötü davranmaya devam ediyorsa, bu kişi için son 

derece zor olacaktır. Neden? Çünkü böyle bir günah için bağışlanma elde etmek son 

derece zordur. İmkânsız olduğunu söylemiyorum, zor olduğunu söylüyorum. 
 

Ama kişi hala değişmemişse, kurtuluş söz konusu değildir ve hatta huzur bile söz 

konusu değildir. Hayatının sonunda ölümün geleceğini anlasa ve korksa bile, bir şeyler 

hisseder ve ruhsal kurtuluş fırsatını geri almak ister - bu artık geri getirilemez. Hatta 

şöyle söyleyeyim: huzur böyle bir kişi için geçerli değildir ve kimse ona bu şansı geri 

vermeyecektir. Öte yandan, diyelim ki kişi yanlışlıkla kötü bir eylemde bulunduysa ya 

da bunu bir süredir yapıyorsa, sadece Kutsal Ruh'u inkâr ederek, içsel bir pislik 

olmadan, bilirsiniz, canavarın bu saldırısı olmadan, o zaman prensipte kişinin bir şansı 

vardır. 
 

Tatiana: Peki İgor Mihayloviç, bu küfrün kefaretini ödemek için koşul nedir? Çünkü 

insanların kendi seçimleriyle, diyelim ki aynı ruhsal yolu izleyen diğer insanların 

yolunu kapattıkları durumlar vardır... 

 

İgor Mihayloviç: Bu ağır bir günahtır. Diyelim ki, hangi dinden olursa olsun, rahip 

olan bir kişi, Tanrı ile başka bir kişi arasında bir duvar haline geldiğinde, bilirsiniz, bir 

dağ gibi durduğunda ve o kişi Tanrı'ya ulaşmak için bu rahibi aşamadığında, o zaman 

günah o kadar ağırdır ki, cinayetten daha kötüdür. 

 

Bir insan başka bir insanı öldürdüğünde, onun bedenini öldürmüş olur. Evet, Şahsiyeti 

bir Melek olma fırsatından yoksun bırakır, ama onu Şahsiyet olarak hedef almaz. 

Başka bir insanı öldüren kişi o insanı hedef alır ve bunun pek çok nedeni olabilir. Evet, 

bu ölümcül bir günahtır: birinin hayatını alırsanız, onu geri veremezsiniz. Ama kişi 

kasıtlı olarak Tanrı'ya giden yolun üzerinde durursa, deyim yerindeyse, ne yaptığını 

anlar ve insanların Tanrı'ya gitmesini engellediğini fark eder, ama bu pozisyon onun 

için karlı ve uygundur, elleri öpüldüğünde, yüceltildiğinde, parmağını bile 

kıpırdatmadığında, insanlar ona her şeyi getirdiğinde bundan zevk alır; bilirsiniz, böyle 

modern bir rahiplik, o zaman yalvaramaz ve bağışlanamaz. Neden? Çünkü böyle 

kişiler pek çok insanın yoluna engel olurlar. Bu, Kutsal Ruh'a küfretmek gibi bir 

günaha eşittir çünkü kişi insanların o Ruh'a gelmesine ve Hayat kazanmasına izin 

vermez. Yine de, diyelim ki, kişi zamanla bunun farkına varırsa, anlarsa, tövbe ederse 

ve tam tersine, Tanrı'ya doğru gidenlerin önünü açmaya başlarsa, o zaman 

bağışlanacaktır. Bazı insanlar, ki bunların sayısı oldukça fazladır, sadece kendileri 



yolu açıp Tanrı'ya gitmekle kalmaz, aynı zamanda pek çok kişiye de yol gösterirler. 

Böyle bir kişi kesinlikle oraya varacak ve elbette kapı onun önünde açılacaktır. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ama kişi bu içsel boşluğu nasıl bastırabilir? Kişi içtenlikle 

tövbe eder, ama yine de bu içsel acı ve bir tür boşluk vardır (İgor Mihayloviç: Sadece 

hizmet yoluyla). Özellikle de daha büyük bir şeyi hatırlayan, kendi içlerindeki Hayatı 

hatırlayan insanlar, elbette bu duygu şu anda onları çok güçlü bir şekilde yiyip 

bitiriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsun... Bu onları yiyip bitiriyor. Şöyle söyleyeyim: sadece 

hizmet yoluyla. Gerçekten de dostlarım, Ruhsal Dünyaya samimi hizmet pek çok şeyin 

geçmişte kalmasını sağlayabilir. O zaman bu geçmiş kişinin önünde durmayacaktır. Ve 

o zaman içsel boşluk ortadan kalkacak, o zaman Hayat geri dönecek, yenilenme ve 

diğer her şey olacaktır. Ama kişi hedefi görmelidir. Kişi anlamalıdır. Ve gerçekten de, 

dedikleri gibi, bilirsiniz, kişi tüm ruhuyla çabalamalıdır, sadece ruhla değil, ruha doğru 

Şahsiyet ile. O zaman her şey yoluna girecektir. Bu mümkündür. Ama eğer kişi yine 

bilincinin ayartmalarına teslim olur ve sadece hayal kırıklığı ve kederle meşgul olursa 

- işte bunlar yine günahtır. Hayal kırıklığı, keder, kendini suçlama... Ne için? 

 

Tatiana: Bir tür kendini cezalandırma. 
 

İgor Mihayloviç: Kendini cezalandırma. 
 

Tatiana: İnsanı kim cezalandırıyor?  
 

İgor Mihayloviç: O zaman onu kim cezalandırır? Bu da yine şeytana hizmet etme 

biçimlerinden biridir. Ama, kendisine karşı yöneltilmiştir. Bilirsiniz, bir tür kendine 

işkence. Ama aynı zamanda, Tanrı ile insanlar arasında bir duvar gibi duran rahip 

gibidir; oysa bu durumda kişi kendi yolunda durmaktadır. Anlıyor musunuz? Başka bir 

deyişle, Şahsiyet olarak şeytanı finanse eder, böylece şeytan onun Tanrı'ya ulaşmasına 

izin vermez. Evet, dostlarım, her şey gerçekten çok basit. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, insanlar hakkında, belirli bir kişinin 

vicdanının rahat olduğu, çünkü kendisinin adil davrandığı ve bu dünyadaki 

adaletsizliğe karşı çıktığı söylenen hikayeler vardır. Ancak, mektuplara bakılırsa, 

vicdan azabı çeken, içlerini kemiren bir suçluluk duygusu yaşayan ve içten içe bu acıyı 

hisseden oldukça büyük bir insan kategorisi var. Sadece bir kadınla ilgili bir örnek 

okumak istiyorum (İgor Mihayloviç: Tamam). Bizim buna yanıtımız ne olabilir? 

 

Bu kadın geçmişte kara büyü yaptığı ve ritüeller gerçekleştirdiği için çok endişeli. 

Şimdi, Bilgiyle karşılaştıktan ve videolarımızı izledikten sonra, bu günahın ne kadar 

büyük olduğunu fark etti. Yaptığı şey için çok üzgün. Artık kurtuluşa erişemeyeceği 

için endişeli ama küçük çocuğunun onun yüzünden kurtuluşa erişemeyeceği için daha 

da endişeli. Böyle bir durumda kurtuluş için bir şans var mıdır? Ve böyle bir geçmiş 

kişinin bugününü, ailesini ve arkadaşlarını etkiler mi? Ve genel olarak, şu yakıcı soru 

var: eğer kişi şeytana belirli bir yemin (İgor Mihayloviç: Şeytana) ettiyse, her şeyi 



nasıl geri döndürebilir? Ve bu tür insanların sadece ruhsal yola girmekle kalmayıp, 

aynı zamanda diyelim ki Ruhsal Dünyaya hizmet edebildikleri durumlar var mıydı? 
 

İgor Mihayloviç: Elbette böyle vakalar vardı. Burada şunu da göz önünde 

bulundurmalıyız... her vaka, kişinin ne kadar ileri gittiğine ve o büyüyü kullanarak ne 

yaptığına bağlı olarak bireyseldir. Büyü ritüellerini kullanarak insanların ölümüne 

neden olduysa, yine insanların ruhsal yoluna engel olduysa, evet, bu ağır bir günahtır. 

Oysa kişi bu dünyada kendisi veya ailesi için bazı maddi menfaatler elde etmek 

amacıyla kara büyü yapıyorsa, bilirsiniz, bu iskambilde hile yapmak gibidir... evet, bu 

bir günahtır. Ancak, kişi şeytana gerçekten yemin etmişse, ona hizmet etmişse bu ağır 

bir günahtır. Ama kişi bundan kurtulabilir mi? Çıkabilir. Yine de, böyle bir durumda 

yine hizmet yoluyla ilerlemelidir. Ruhsal Dünyaya yüz kat daha fazla hizmet etmeli ve 

yüz kat daha fazla iyi ve güzel işler yapmalıdır, başka bir deyişle insanları karanlıktan 

ışığa yönlendirmelidir. O zaman kesinlikle bağışlanacaktır. 

 

Tatiana: Bu gerçekten şaşırtıcı çünkü bu insanlar da temelde, evet, büyünün ne 

olduğunu biliyorlar ama aynı zamanda Tanrı'nın ne olduğunu da biliyorlar, her şeyden 

önce çünkü doğrudan karşılaşmışlar... 

 

İgor Mihayloviç: Dolayısıyla... Şöyle söyleyeyim: Şeytana yemin bile eden, 

gerçekten ciddi ve derin bir şekilde büyü yapan insanların sonunda oradan kaçıp 

gitmesi nadir bir durum olmaktan çok uzaktır. Bu sık rastlanan bir durumdur. Neden? 

Çünkü kişi büyü ile uğraşmaya başladığında, bilinçaltında düşünmeye başlar, bilinci 

ona "bunlar bazı hileler, belki, bilmiyorum, bir tür plasebo etkisi, bazen aldatma, yalan 

veya hile" der. Bu nedenle... 

 

Tatiana: Bilinç onu bu ilgiye bağlar.   

 

İgor Mihayloviç: İlgiye, evet, kesinlikle. Ve kişi bunu çoğunlukla bazı kişisel çıkarlar 

için yapar... kendi mali durumunu iyileştirmek, gururunu tatmin etmek için, yani 

deyim yerindeyse oyun oynuyordur. Ama bu oyun çoğu zaman insanların daha 

derinlere inmeye başladığı bir noktaya varır. Ve ritüeller gerçekleştirdikçe... Yine de 

ritüeller nedir? Tekrar soruyorum, uygulamaları nedir? Ruhsal uygulamaların tam 

tersi. Ve uygulamaları işe yarıyor, arkadaşlar. Şöyle diyelim, şeytana hizmet etmek 

Ruhsal Dünyaya hizmet etmekten çok daha kolaydır, çok daha kolaydır. Bilinç bunu 

destekler ve anlar. 

 

Ateistlerin bile büyücü olduğu durumlar oldu. Neden? Bilimin bakış açısıyla 

açıklanamayacak bir deneyim kazandılar. Başka bir deyişle, başka bir dünya olduğu 

gerçeğiyle karşılaştılar. Üç boyutlulukta görülemeyen bazı güçler olduğu ama bunların 

bizim dünyamızı etkilediği gerçeğiyle karşılaştılar. Gerçekten de belirli ritüelleri 

gerçekleştirdikten sonra, bir insanlar, diyelim ki bir manipülasyon nesnesiyle temas 

kurmadan, ritüelde yapılan şeyler gerçekten de gerçekleşiyor. Sonra, bilirsiniz, o 

ateistler deyim yerindeyse ilham alırlar ve şeytana şiddetle hizmet etmeye başlarlar. 

Bu da sık rastlanan bir olguydu. Tarih pek çok şeyi bilir. Ama aynı zamanda bu 



ateistlerin büyücü oldukları durumlar da vardı, yine oyunlar yoluyla, özellikle de 

ruhların çağrılması yoluyla yaygındı, bu tür şeyler yoluyla... 

 

Tatiana: Evet, o tür bir oyun da var. 

 

İgor Mihayloviç: Oyalanmak. Oyalanarak şeytana hizmette daha da derinleştiler. 

Ama orada gerçek güçle, diğer dünyayla karşılaştıklarında, bunu fark edecek ve 

tamamen farklı bir yöne dönecek kadar cesarete sahip oldular. Ve bu insanlar ruhsal 

özgürlüklerini bile kazandılar. Böyle şeyler de oldu, dostlarım. Her şey mümkündür. 

Önemli olan kişinin gerçek bir hedefi olması ve yine çok ileri gitmemiş olmasıdır. Çok 

ileri giden insanlar bu tür sorularla gelmediler. Ölüme mahkum olduklarını anladılar. 

 

Tatiana: Anlıyorum. Yani evet, gerçekten de pek çok büyücü daha büyük bir şey 

olduğunu anladıklarını anlatıyor (İgor Mihayloviç: Elbette). Çünkü bu büyü aslında 

sınırlı, herkes için geçerli değil, herkes üzerinde işe yaramıyor ve bu dünyada çok daha 

büyük bir güç var. Ve şeytanın var olduğunu bildiklerinden, Tanrı'nın gerçekten var 

olduğu onlar için çok daha açık. 

 

İgor Mihayloviç: Bu basit bir mantık - eğer şeytan varsa, o zaman dostlarım, Tanrı da 

vardır. Bu çok basit. Ama ben Tanrı'ya büyü yoluyla gitmeyi önermiyorum. Şöyle 

söyleyeyim: büyüye dalmış milyonlarca insandan sadece birkaçı ışığa kavuştu, bu 

nedenle... spor piyangosunda kazanmak daha kolay. 

 

Tatiana: Sistemi içeriden ve nasıl işlediğini bilenlerin ortaya çıkması ve birçok insanı 

şeytanın pençesinden çekip çıkarması (İgor Mihayloviç: Evet ve fayda sağladı) 

sevindirici. 

 

İgor Mihayloviç, geçmişte suç işlemiş bir kategori de var. Ve şimdi ya hapishanelerde 

cezalarını çekiyorlar ya da tutuklular. Tesadüfen Bilgi'ye rastladılar ve sizin 

katıldığınız videolar izlediler. Bunun içsel yaşamlarını kökten değiştirdiğini 

söylüyorlar. Ama bu içsel çağrıyı hissettiklerinde, yenilenmeyi hissettiklerinde, bilinç 

ortaya çıkıyor ve "Dinle, kendine bir bak, bu Sevgiyi hiç hak etmiyorsun" diyor. Ve 

sonra bu içsel sevinç yerini derin bir suçluluk duygusuna bırakır. Soru şu: Kişi Sevgiyi 

hak etmek için ne yapmalıdır? 

 

İgor Mihayloviç: Dostlarım, aslında her şey çok basit. Yapmanız gereken ilk şey, 

olumsuz düşüncelerin bölgenizde, yani kendi içinizde, kafanızın içinde olmasına izin 

vermemektir, öyle diyelim. Eğer olumsuz bir düşünce gelirse, onu beslemeyin. Tamam 

mı? Ve her şey yoluna girecektir. Eğer Tanrı'yı hissediyor ve arzuluyorsanız, sadece 

gidin. Nerede olduğun önemli değil dostum: hapishanede ya da değil. Şöyle 

söyleyeyim: dışarıda olmak çok daha zordur. Hapishanede bir insanın en azından belli 

bir süresi vardır. Evet, orada da sorunlar var, baskı var ama en azından dünyayı olduğu 

gibi görüyor. Çok fazla yalan ve aldatmaca varken (yani serbestken): sonsuz 

gökyüzüne hayran olabiliriz, iyi insanlarla iletişim kurabiliriz, kendimize bu dünya 

için sahte umutlar verebiliriz. Oysa parmaklıklar ardında olanlar, bu dünyanın tüm 

felaketinin çok iyi farkındalar. Anlıyor musunuz? 



Bu yüzden, birçoğu ne olduğunu ve neden burada olduklarını düşünmeye başlıyor.  

İnsanın neyi yanlış yaptığı için yakalandığı anlamında değil, neden böyle bir yaşam 

sürdüğü anlamında. Onu hapishaneye getiren neydi? Çünkü durum tamamen farklı 

olabilirdi. Ve insanlar genellikle bunu düşünür. Elbette birçoğu hayatın adil olmadığını 

düşünüyor, bu yüzden başka bir yol izliyorlar. Bilirsiniz, konumlarını savunmaya 

başlarlar ya da basitçe söylemek gerekirse, şeytanın kölesi olurlar, içlerindeki canavarı 

uyandırırlar ve kendilerini ellerinden geldiğince agresif bir şekilde savunurlar. Ama 

bunlar zayıf insanlardır. 
 

Oysa güçlü ve düşünen insanlar kendilerine sorular sormaya başlarlar. Ve sonunda şu 

soruya ulaşırlar: "Ben kimim?", "Bu dünyadaki amacım ne?" ve "Bir şeyleri 

değiştirebilir miyim?" Size söyleyeyim dostlarım: evet, değiştirebilirsiniz. Ve pek çok 

insan değişiyor. Ve birçoğu hapishaneden çıktıklarında ruhen o kadar özgür olurlar ki, 

onlara gıpta bile edebilirsiniz. Neden mi? Çünkü kişi ne yapmış ya da kim olmuş 

olursa olsun, bu geçmişte kalmıştır. Eğer kişi geçmişi bir kenara bırakır, hayata temiz 

bir sayfa açarak başlar ve geçmişin şimdiki zamana hükmetmesine izin vermezse, o 

kişinin bir geleceği vardır. Bu doğru, dostlar. 
 

Bu nedenle nerede olduğunuz önemli değildir: serbest ya da hapiste, bunların hepsi 

gelenekseldir; bu bedeninizin nerede olduğudur. Sizin nerede olduğunuz çok daha 

önemlidir. Ve işe tam da bu soruyla başlamalısınız, "Neredesiniz?" ve "Kimsiniz?", o 

zaman her şey yerli yerine oturur. Ve asıl mesele, tekrar edeceğim, aptallığın içeri 

girmesine ve size hükmetmesine izin vermeyin, yani sizi aşağılayan ve küçümseyen 

tüm o düşünceler, görüyorsunuz, bu yanlıştır. 
 

Tatiana: Bir yandan, kişinin bu suçluluk duygusuna sahip olması iyidir, bu da en 

azından kişinin hayatında meydana gelen bazı yanlış davranışlara kayıtsız kalmadığını 

söyleyen bu vicdanın, vicdanın iç sesinin var olduğunu gösterir (İgor Mihayloviç: 

Elbette). Ama insanların geçmişlerinin esareti altında oldukları ve artık şimdiki 

yaşamlarının sorumluluğunu bile almadıkları çok yaygın bir durumdur. Geçmiş çok 

güçlü bir şekilde hakimdir, sistem çok fazla beslenir ve bilinç bu geçmişe o kadar çok 

değinir ki, bu hikayenin her tekrarında yeni ayrıntıları manipüle eder ve icat eder. 

 

İgor Mihayloviç: Sonuçta bu herkes için geçerli. Bedeninizin nerede olduğu önemli 

değil: serbest, hapishanede ya da bir sarayda, bir uçakta uçuyor olsanız bile fark etmez. 

Ne fark eder ki? Hiç fark etmez. Çünkü insan yapısı, insan yapısı olarak kalır. İçinde 

gömülü olan şey baskın olan şeydir. Eğer içinizde bir zayıflık varsa, siz onu ortadan 

kaldırana kadar, Şahsiyet olarak daha güçlü hale gelene kadar içinizde kalacaktır. 

Neye ihtiyaç vardır? Pratik yapmanız gerekir ve her şey onunla birlikte gelecektir. Bu 

doğru değil mi? Bir hedef görmeniz gerekir, bir özleminiz, bir arzunuz olması gerekir. 

Eğer insan Yaşamak istiyorsa, gerçekten istiyorsa Yaşayacaktır. 

 

İşte basit bir örnek. Adamın adını vermeyeceğiz, birçok kişi onu tanıyor diyelim. 

Çocukluğundan beri son derece zor bir hayatı vardı: hapishaneler, suçlu yaşam tarzı. 

Katil değildi ama hayatı boyunca çok şey yaşadı, öyle diyelim. Bu yüzden kendini o 

kadar lanetli görüyordu ki, herhangi bir din ya da başka bir şey hakkında bir şey 

duymak bile istemiyordu. Ama öyle oldu ki Bilgi ile tanıştı. Daha sonra arkadaş bile 



olduk. Ve onun nasıl ilerlediğine gerçekten hayran kaldım, bilirsiniz, bu adamın çok 

büyük bir iradesi vardı, muazzam bir irade. 
 

Kelimenin tam anlamıyla bu dünyadan bıkmıştı, onun tüm alt yüzünü gördü. Dünyayı 

olduğu gibi, süslenmemiş olarak gördü. Ve bu pisliğin içinden, tüm bunların içinden, 

en kısa süre içinde kurtuluşa ulaştı. Neden? Çünkü bir hedefi vardı. Gördüğünüz gibi, 

kendisine basitçe bir hedef belirledi. Evet, sistemin, diyelim ki diğer pek çokları gibi 

onu da büyü yoluyla yoldan çıkarmaya çalıştığı durumlar oldu. Bu büyünün gerçek 

tezahürlerini yaşadı ve hatta hafifçe o yöne doğru kaydı. Ama kaybolmadı. Mesele de 

bu. Görüyorsunuz, anında kendini düzeltti. 
 

Tatiana: Başka bir deyişle, büyü insanı süptil şekilde etkiler. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette Evet, uygulamaları titizlikle gerçekleştirdi. Sistem için 

kesinlikle kârlı olmadığı, sadece kârlı olmadığı, zarara neden olduğu açık. Basit bir 

örnek vereceğim dostlarım. Örneğin, düşünceler bize gelir ve biz onları kendi 

yaşamımızla beslemeye başlarız, öyle değil mi? Sistem kafamıza bir imge atar ve biz 

de şöyle düşünmeye başlarız: "Bu ne tür bir imge? Nereden geliyor? Ne işe yarıyor?" 

Hangisi olduğu önemli değil. 

 

Örneğin dostum, işe gidiyorsun, fark etmez, sabah kalkıp işe gidiyorsun. Ve burada 

sistem sana, kelimenin tam anlamıyla, herkes gibi, alışkanlıkla, öğleden sonra ne 

yapman gerektiğini söylemeye başlar. Tamam mı? Ya da daha iyisi, öğle yemeğinde 

ne yiyeceğinizi. Hayatınızı planlamaya başlar, kafanızda size ne yemeniz gerektiğini 

göstermeye başlar. Ve siz de seçmeye, ona dikkat etmeye başlıyorsunuz. Basit bir 

soru: şu anda neredesiniz? Öğle yemeğinde misiniz? Orada duruyor ve ne yiyeceğinizi 

seçiyor musunuz? Pek çok insan "Ne de olsa bu bir planlama" diyecektir. Öyle değil 

mi? Ama ben şunu söyleyeceğim: bu çalmaktır. Siz ne yiyeceğinizi planlarken, sistem 

zaten sizi yiyor. 
 

Dahası, bir restorana ya da kafeye geleceksiniz (iş yerinde öğle yemeğini nerede 

yiyorsanız, altını çiziyorum, iş yerinde), gelip seçeceksiniz. Genel olarak ne 

yiyeceğinizi zaten biliyorsunuz. Hayır, tadını çıkarmak için etrafta oynamalıyız. 

Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, zaman öldürmek için. Ama öldürdüğünüz zaman 

değil, kendi Hayatınızı, kazanabileceğiniz o Hayatı öldürüyorsunuz. Bu zamanı, bu 

gücü Ruhsal Dünyaya vermek yerine, resimler ve görüntüler için şeytana 

veriyorsunuz. Öyle değil mi? Öyle. İşte hayat böyle kaybedilir. Bu tür resimler ve 

düşüncelerle tüm hayat bizden alınır. Buradaki üç boyutlu gerçek yaşamımızla hiçbir 

ilgisi olmayan önemsiz şeylerle. 
 

Arkadaşım bunu farklı bir şekilde yaptı; eğer aklına bir düşünce gelirse, bunu biraz 

farklı bir şekilde ele alıyordu. Bunu öyle bir şekilde yaptı ki sistem için kârsız hale 

geldi. Sonuçta bir resim bir imgedir. Bir görüntünün belli bir biçimi vardır. Bu formun 

gelip içinizde ortaya çıkması için, başlangıçta enerji içerir. Dolayısıyla, o enerjiyi 

özümsediğinde ama imgeye sahip olmadığında, kelimenin tam anlamıyla sistemin 

kendisi için kârsız hale geldi. Evet, böyle bir şey var. Pek çok insan, diyelim ki ruhsal 

gelişimlerinin belli bir aşamasında bunu hissetmeye başlar. Ancak çok az kişi bunu 



kullanır. Ya kendimizi bu düşüncelerden ayırmaya çalışırız, bilirsiniz, Çember 

meditasyonunda olduğu gibi, her şeyi kendi alanımızın dışına itmeye çalışırız ya da 

Lotus'a dalarız, yine her şeyi yüzeyde bırakırız. Yapılması gereken doğru şey budur. 

Basit ve kolaydır. 
 

Ama başka özelliklere sahip insanlar da vardır, tıpkı doğası gereği bir savaşçı olan bu 

adam gibi. Her zaman bir şeyler için çabaladı ve istediğini elde etti. Ve bu durumda, 

sistemin nasıl işlediğini basitçe anladı. Bunu ona birçok kez açıklamak zorunda 

kaldım, ama sonunda anladı. Bunların enerji olduğunu anladı, bunun neye dayandığını 

ve nasıl çalıştığını anladı. Uygulamalarda, Piramit ve Chetverik'te mükemmel bir 

şekilde ustalaştı, çünkü bunları bir amaç doğrultusunda yapıyordu. Ve bu konuda 

ustalaşmak için ne yaptığınızı ve bunu neden yaptığınızı bilmeniz ve buna karşı olgun 

bir tutum sergilemeniz gerekir. 

 

Örneğin, bir istihkamcı, diyelim ki patlayıcı maddeleri (bazı patlayıcılar ya da başka 

bir şey) bizim tatbikat yaptığımız şekilde mayınlardan temizleseydi, dünyada tek bir 

istihkamcı kalmazdı. İstihkâmcılık mesleği dünyada var olmazdı. Gördünüz mü? Öyle 

değil mi? Bir şeyi yıkabilmesi için dikkatinin %100'ünü verir, hiçbir şey dikkatini 

dağıtmaz, odaklanır, bir hedefi vardır.   

 

Belirli uygulamaları gerçekleştirdiğimizde, hiçbir düşüncenin, hiçbir şeyin olmaması 

gereken bir bölge olduğu açıktır; bu dünyadan böyle bir yabancılaşma bölgesidir, 

deyim yerindeyse, örneğin Çember uygulamasında olduğu gibi. Demek istediğim, 

çevrenizde bir yerlerde böyle bir olasılığa izin veriyorsunuz ama bunun sizi 

etkilemediği bir alanda, dostum, bu düşünceleri duymadığınız ve size hiçbir resim 

fırlatılmadığı bir alanda. Ancak uygulama sırasında tamamen, %100 Tanrı'nın 

Sevgisine, ona ulaşmaya, onu üretmeye, onu göndermeye ve almaya odaklanmalısınız.   

Ancak pratik yaparken, pardon, su aygırlarının bölgemizde yürümesine izin veriyoruz, 

yanımızdan geçiyorlar, her türlü görüntü, düşünce ve benzerleri; maymunlar etrafta 

koşturuyor, bir ayı bize sarılıyor ve pratiğimizi gerçekleştiriyoruz. O arkadaşım ise 

kendi bölgesine giren bir sivrisineği bile sıkıştırdı. Dolayısıyla sistem oraya kimseyi 

göndermeyi bıraktı. Ve bu gerçekten çok hızlı ve iyi bir sonuç verdi. Evet, size daha 

önce de söyledim, sistem onu büyü yoluyla yoldan çıkarmaya çalıştı. Elbette 

kendisiyle karşılaşan pek çok insanda şaşkınlık uyandırdı ve biraz da oltaya takıldı. 

Ama yeterince cesaretliydi ve benim tek bir sözüm bile, "Amacın ne?" her şeyi 

anlaması için yeterliydi. Gördünüz mü? Bir insanın gerçekten bir hedefi varsa, ona 

ulaşacaktır, ne olursa olsun başaracaktır.   

 

Dolayısıyla, eğer gerçek bir amacımız varsa - ki bu Hayattır, Ebedi Hayata ulaşmaktır 

- o zaman ona her halükarda ulaşırız. Ama eğer bunu oynuyorsak, dostlar, o zaman 

üzgünüm, ayılara sarılın, su aygırlarına hayran olun, ama bu sizin seçiminiz. Bu doğru 

değil mi? Sadece daha sonra Kutsal Ruh'a küfretmeyin. Çünkü her şey size verildi ve 

her şey size söylendi. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, birçok insan bahsettiğiniz bu adamı örnek almak 

isteyecektir, çünkü... 



İgor Mihayloviç: Onu örnek almamalısınız. Herkes kendi yoluna gidiyor, herkesin 

kendi kaderi var. Nerede olduğunuz önemli değil, önemli olan bir hedefiniz olup 

olmadığı, arzu edip etmediğinizdir. Bilirsiniz, pek çok kişi "Evet, bir hedefim var, 

Ruhsal Dünyayı istiyorum ve arzuluyorum" der. Hatta birçoğu "Hizmet etmeyi 

arzuluyorum" ve benzeri şeyler söyler, öyle değil mi? Evet, sözlerle "istiyorum". Peki 

ya eylemler? Önemli olan da budur - ne istediğinize dair olgun bir karar vermek ve 

tüm artı ve eksileri tartmak. 

 

Bilirsiniz, insanlar "Evet, hizmet etmek istiyorum" derler ama hemen ardından "Bekle, 

hizmet çok zaman alıyor, değil mi? Nasıl? Burada bir annem var, orada bir 

büyükannem var, mesela bir amcam var, bir sürü şeyim var, beni öven arkadaşlarım 

var. Neden hizmete ihtiyacım olsun ki?" Öyle değil mi? Ama durun, siz kendiniz 

hizmet etmek istediğinizi söylüyorsunuz, o halde hizmet edin. Anneniz, büyükanneniz, 

amcanız ya da arkadaşlarınız sizi engelliyor mu? Hayır dostum, seni kafandaki 

şeytandan başka hiçbir şey engelleyemez. Eğer onu yenemezsen, o zaman onun kölesi 

olursun ve kaderin zaten önceden bellidir. Ama bir hedefiniz ve cesaretiniz varsa, 

kaybetmezsiniz. Bu doğru değil mi? Her şey mümkündür. İnsana en önemli şey 

verilmiştir, biliyorsunuz - seçim özgürlüğü ve muazzam bir güç. İnsan Hayatı 

kazanmak için yeterli güce sahiptir. Geri kalan her şey bir bahanedir.    

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, arkadaşınızın kendi bölgesine giren bir sivrisineği bile 

sıkıştırdığını söylediniz. Elbette insanların aklına şu soru gelecektir: Sistem için kârlı 

olmayacak şekilde, hatta aynı yoldan gitmek için bunu nasıl yapabiliriz? 

 

İgor Mihayloviç: Çok basit bir şekilde ifade edeceğim: Kişi büyük İ harfiyle İnsan 

olmalı, Allah'a adanmalı ve bunu sıkıca sürdürmeli, bunu içsel olarak sürdürmelidir. 

Biliyorsunuz, pek çok insan maneviyatını diğer insanların önünde gösterir. Bunu 

insanların önünde göstermemelisiniz. Kendinizin önünde gösterin, şeytanın önünde 

maneviyatınızı ve cesaretinizi gösterin - önemli olan budur ve Allah bunu takdir eder. 

Ama bu gösteriş olduğunda, insanların önünde olduğunda - bu şeytanların etrafta 

oynamasından başka bir şey değildir. Allah bunu takdir etmez. Allah sizin Sevginizi ve 

bağlılığınızı takdir eder. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, peki ya insanların günahlarını görmedikleri, yaşadıkları ve 

rahat bir hayatları olduğunu paylaştıkları, çevrelerindeki insanlarla iyi ilişkileri varmış 

gibi göründükleri durumlar, bu neye işaret eder? 

 

İgor Mihayloviç: Bu, kişinin şu anda hiçbir yere hareket etmediğini gösterir. 

Bilirsiniz, limandaki bir gemi gibidir; sessiz bir bataklığa yanaşmıştır, tahtalarının 

çürümesini bekler, sadece batar ve sonsuza dek o bataklıkta kalır. Kişi denizin 

ortasında yelken açmış bir gemi gibi olmalıdır, ama hedefi açıkça görmelidir. O zaman 

o hedefe varacaktır. Evet, dalgaların üzerinde savrulabilir. Evet, hayatta fırtınalar 

olabilir. Ama bu şekilde daha ilginç, dostlar. Dalgalar olmadan, savrulmadan nasıl bir 

hayat olabilir ki? Değil mi? İşte hayat bundan ibarettir - öyle ki burada sonuna kadar 

yaşamaktan bıkarsınız. İşte o zaman ruhsal olana değer verirsiniz. 



Her şey yolundayken limana yanaşmak şeytanla bir anlaşmadır. O size dokunmaz ve 

siz de ona dokunmazsınız, bu bir yalandır, aldatmacadır. Ama aslında içinizde ne var? 

İçeride sessizlik var, ne buradasınız ne de orada. Görünüşte şeytana hizmet 

etmiyorsunuz, çünkü bir anlaşma yaptınız ama Tanrı'ya da gitmiyorsunuz çünkü buna 

ihtiyacınız yok, zaten iyi hissediyorsunuz. Ama sonrasında kendinizi iyi hissedecek 

misiniz, işte soru bu, eğer şeytanla bir anlaşma yaparsanız. Her şey basittir, her şey çok 

basittir. Tanrı tarafından verilen bir seçim özgürlüğü vardır. Bunun kıymetini bilin 

dostlar.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, böyle ilham verici hikayeler için çok teşekkür ederim. 

Çünkü pek çok insan şöyle bir izlenime kapılıyor: "Eğer bu kadar zor bir hayatım 

olduysa, büyü, hapis ve benzeri şeyler, o zaman büyük olasılıkla Şahsiyet olarak 

zayıfımdır". Ama bu gerçekten doğru mu? 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Bu Şahsiyet olarak insanın zayıflığını mı gösteriyor?  

 

İgor Mihayloviç: Şunu söyleyeceğim: evet, bu Şahsiyetin zayıflığını gösterir. Aslında 

durum böyle değil mi? Eğer kişi içsel bir zayıflık yaşıyorsa, özür dilerim ama geçmişi 

yüzünden kendini hırpalıyorsa, bu güçlü bir Şahsiyet midir? Basit bir soru. Elbette 

zayıftır, eğer geçmişin iblisleri kişiyi bugüne kadar çekiştirmeye devam ediyorsa, 

geçmiş bugüne hükmediyorsa. Eğer geçmiş bugüne hükmediyorsa, dostum, kendini 

gelecekten yoksun bırakmış olursun. İşte bu yüzden güçlü bir Şahsiyet haline 

gelmelisiniz. Peki güçlü bir Şahsiyet ve zayıf bir Şahsiyet nedir, biri bana anlatabilir 

mi? Güçlü bir Şahsiyet ile zayıf bir Şahsiyet arasındaki fark nedir?   

Tatiana: Sevginin gücü..  
 

İgor Mihayloviç: Sevginin gücü - bu açık. 
 

Tatiana: Burada sistemle yüzleşme cesareti. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzleşme cesareti bu açık. Fark nedir? 

 

Tatiana: Kiş Bilgiye sahip.   

 

İgor Mihayloviç: Bilirsiniz, alimler vardır ve dinlerden, çeşitli dinlerden gelen sözde 

alimlerden pek çoğu vardır. Her virgülü ve her harfi bilirler, bir yerde yazılı olan her 

şeyi size ezbere söyleyebilirler. Ama onlar Tanrı'dan, benim baleden uzak olduğum 

kadar uzaktırlar, bu şekilde ifade edeceğim. Peki, güçlü bir Şahsiyetin zayıf bir 

Kişilikten farkı nedir? Şöyle sorayım: aralarındaki temel fark nedir? Tamam mı? 

Arkadaşlarımızın bize anlatmasını istiyorum. Arkadaşlar, eğer cevabı biliyorsanız, 

lütfen bize yazın, çok memnun oluruz. Tamam mı? Ve son olarak, bugünkü 

videomuzda duyduğunuz yabancı sesler için özür dilemek istiyorum. Bu zorunlu bir 

önlem. 

 



Tatiana: Çok teşekkürler, İgor Mihayloviç, bunun hedefe doğru ilerlemeye engel 

olmadığına dair bir başka örnek için. 

 

İgor Mihayloviç: Hiçbir şey engel değil: dıştan gelen sesler yok, hiç kimse ve hiçbir 

şey kimseyi engellemiyor. Özellikle de bunların hepsi geçici olduğu için, tıpkı bu 

dünyadaki varlığımız gibi. Anlayışınız için teşekkür ederim dostlarım. Sadece 

birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim! 

 

Tatiana: Çok teşekkürler, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim.  


