
DOSTUN ELİ 
 

Tatiana: Merhaba, sevgili dostlar! Sizinle tekrar buluştuğumuz için mutluyum. Ve 

bugün, saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov bizimle. 

 

İgor Mihayloviç:  Selamlar! 
 

Tatiana: Igor Mihayloviç, önceki konuşma için size sonsuz şükran sözleriyle 

başlamak istiyorum. Çünkü kişisel olarak hepimiz burada bulunuyoruz ve dünyanın 

her yerinden insanlar bu konuşmadan hâlâ çok etkileniyor. Ve elbette, en üst düzeyde 

samimiyet, dürüstlük ve açık sözlülük için çok teşekkür ederim. Bu hepimiz için son 

derece değerli. Biliyor musun, bu dünyada seni memnun eden şeyler olduğunu bilmek 

büyük bir mutluluk. Her insanın ruhunda açan bu çiçekleri, Hakikat ile nasıl 

yandıklarını, Hakikati nasıl yaydıklarını ve daha ileriye nasıl taşıdıklarını seyretmekten 

mutluluk duyduğunu bilmek büyük bir mutluluktur. Ve bu iyilik mesajını, barış 

mesajını, sevgi mesajını cesurca taşıyan insanlara çok teşekkürler, çünkü onlar 

sayesinde bu dünyayı kurtarmak için zaman ve şans veriliyor. 

 

Bir diğer önemli nokta ise, elbette bu zamanın yeterincesine sahip olmayı diliyoruz ve 

değerli olan, Allah'ı hoşnut eden, Ruhsal Dünyayı hoşnut eden bir dünyayı, 

peygamberlerin hayal ettikleri bir dünyayı inşa etme şansının artmasını diliyoruz.  

İlginçtir ki, peygamberlerimiz ve Allah'ın tüm elçileri, insanlığın nelerle 

karşılaşacağını çok iyi biliyorlardı. Bu, hem Hakikate çok acı verici bir şekilde kör 

olan insanların muhalefetini, hem de elbette kendi bilincimizin tuzaklarını içeriyor. 
 

Ve biliyorsun, bize her zaman korkmamamız öğütlendi. Özellikle Muhammed 

Peygamber, "Hakikati konuşmanızı engelleyen insanlardan korkmayın, eğer bunu 

biliyorsa" dedi. Bu çok önemli bir noktadır; Eğer Hakikati biliyorsanız, bu Bilgiyi 

nasıl kullanacağınız konusunda büyük bir sorumluluğunuz vardır. Ama İsa Mesih de, 

esasen Hakikat'e karşı çıkan insanlardan söz ederek, "Onlardan korkmayın" demiştir. 

"Sana karanlıkta söylediğimi aydınlıkta söyle, kulağına fısıldananları herkese ilan et" 

dedi. Ve bu Hakikati yüksek sesle söylemek için tüm insanların gerçekte ne kadar 

özgürlüğe ve çekingenliğe sahip olmamız gerektiğine dair bir anlayış vardır. 
 

Ve aslında, burada ilginç bir nokta var. Bilincin, bu Hakikati neden ilan edemediğini 

veya iletemediğini haklı çıkaran pek çok mazereti vardır. Bilmiyorum, "beni bir 

ahlakçı olarak görecekler" veya "bu, şu anki rahat hayatıma bir şekilde rahatsızlık 

getirecek" diyor, vb. Ama, bana öyle geliyor ki, mesele aslında çok daha derin ve 

insanlar Hakikat'in bu sunumunun, iletilmesinin ve yayılmasının onların ruhsal 

gelişimleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamıyorlar. Bu çok önemli bir konu. 

 

İgor Mihayloviç:  Görüyorsun, insanlar genellikle "ruhsal kurtuluşun bir yerde 

yalnızlık içinde, bir tür sessizlik içinde gerçekleşmesi gerektiğine inanırlar. Ve ruhsal 

yolda olan bir kişi göze çarpmamalı; bu bir tür sessiz süreç olmalı" - bilincin size 

anlattığı budur, dostlar. Gerçekte ruhsal kurtuluş nedir? İnsanı nasıl değiştirir ve 

anlamı nedir? Tatiana az önce, Hakikati bilir ve sessiz kalırsanız, Hakikat genişlemez 

dedi. Ve genişlemediği için yaşamaz. Bu yüzden ne yapıyorsun dostum? Hakikati 



öldürüyorsun. Onu bilinç seviyesinde durduruyorsun. Bu sadece bilinç size 

hükmettiğinde olabilir. Yani, kral olan siz değilsiniz, ama Şahsiyet olarak siz bir köle 

iken bilinç kraldır. Aslında her şey çok basit. 

 

İnsan manevi yola girerse, diyelim ki, ruhsal yönleri anlarsa… İlk aşamada, insan 

kişisel deneyimlerinden çok, zihin yoluyla öğrenir, bu durumda bilinç ona boş boş 

oturması gerektiğini, zayıf olduğunu, hiçbir şey bilmediğini ve hiçbir şeye muktedir 

olmadığını söyler. Yani, kendi deneyimine sahip olmayan bir insan kesinlikle 

sessizdir. Ama kişi kendi deneyimine sahip olduğu zaman, Ruhsal Dünya ile bağlantısı 

olduğu zaman, içsel bir bağlantı kurduğu zaman, ruhsal gelişimin ne olduğunu anladığı 

zaman ve aynı zamanda bilinç ona susmasını söylediği zaman - insan Tanrı'ya ihanet 

eder, yani, o bilinçli olarak ruhsal yolunu reddeder. Neden? Çünkü insan sessiz 

olamaz. Bütün mesele hakikatin çoğalmasını sağlamaktır. 

 

Anlamanın kolay olması için basitçe anlatacağım. Sadece hayal edin: buzun üzerine 

çıkıyorsunuz ve tüm grubunuz buzun altına düşüyor. Arkadaşların boğulurken oradan 

fırlayıp kaçarsan, iyi mi yoksa kötü biri misin? Basit bir örnek. Evet biraz sert ama 

ruhsal gelişim söz konusu olduğunda çok yumuşak bile diyebilirim. Arkadaşların 

boğuluyor, oysa sen kaçıyorsun - bu durumda sen kimsin? Onlara yardım eli uzatıp 

onları kurtarmayacak mısın? Neden? Sadece basit bir örnek. Evine kaçtın, ama evde 

sana ne anlatılacak dostum? Komşularınız size ne söyleyecek? Yakınlarınız ve 

sevdikleriniz, siz kalkıp kaçtığınız sırada boğulanlar için diyecekler? Yardıma gittin 

mi? Dalgıçlar için, arkadaşlarını aramak için, değil mi? Önemli olan bu. Aynı şey 

manevi açıdan da geçerlidir. Eğer dedikleri gibi, ayaklarınızın altında yer edindiyseniz 

ve sağlam duruyorsanız, o zaman doğal olarak başkalarına da yardım etmek 

zorundasınız. 

 

Bu içsel bir ihtiyaçtır ve aslında her insanda vardır. Her insan bunu hisseder. İnsanın 

Ruhsal Dünya ile temasa geçmesi bile yeterlidir - ve bu sevinci paylaşmadan edemez. 

Ama bilinç de zayıf değildir ve hemen insanı geri tutmaya başlar. Bilinç neden 

insanları geri tutar? Neden ağızlarını açmalarını engelliyor? Neden onlara gerçeği 

söyleme hakkını vermiyor? Amaç ne? Ve aslında… binlerce yıldır aynı argümanlara 

sahip: “Senin hakkında ne düşünecekler? Senin hakkında ne diyecekler? Seni mümin 

olarak etiketleyecekler.” Öyle değil mi? İnananlara nasıl davranıyoruz: "o bir mümin". 

Biliyorsun, kutsal bir aptal gibi, ondan ne bekleyebilirsin ki? Alkolik veya uyuşturucu 

bağımlısıysa, "evet, o kadar, o normal bir insan. Aklı başında." Herkes gibi. Oysa 

mümin delidir.  
 

Tatiana: Sistem inananları hesaplarından siler. 

 

İgor Mihayloviç:  Elbette, kesinlikle… Hayır! Biliyorsunuz, hatta pek çok insanı o 

kadar rahatsız bir duruma sokuyor ki, Allah hakkında ağzını bile açmaya çekiniyor, 

anlıyor musunuz? Bir insan "Ben Allah'a inanıyorum" derse, "aklımı kaybettim" 

demekle aynı şeydir, bilirsiniz. Aslında, buna karşı en çok nasıl bir tavrımız var? Öyle 

değil mi? Bu yüzden insanların ağzını kapatıyor. Ve ruhsal yola girdiklerinde ve bazı 



kişisel ruhsal beceriler edindiklerinde bile, insanlar onu paylaşmazlar; sessiz 

kalıyorlar. Gerçek İlim'i işitmişlerse susarlar, kendi başarıları hakkında da susarlar. 

 

Burada da bir nüans var. İnsan kendi başarıları hakkında sessiz kalırsa, paylaşmazsa bu 

kazanımlar çok çabuk yok olur. Ve daha sonra bilinç, "peki, bu bir nevi anlık bir 

dalgalanma, bir aldanma idi. Manevi olsaydın, hepsini hissetmeye devam ederdin, 

ruhsal olarak büyürdün. Ve eğer ruhsal olarak büyüdüysen, her şeye sahip olacaksın 

demektir; hayatında her şey yolunda, düzgün ve güzel olurdu, durumun iyi olurdu, 

hasta olmazdın vb. Tanrı seni görür ve kollarında taşırdı. Öyle değil mi? Hatta, kusura 

bakmayın, çıplak ayakla dikenlerin üzerinde koşardın ve zarar görmezdin; Tanrı senin 

yerine her şeyi yapar ve seni korurdu.” Bilincin sana söylediği bu değil mi? Bu. Eğer 

insan Allah'a aitse, o korunur.  
 

Tatiana: Biliyorsun, çelişki şu ki, bunu doğru söyledin: insan paylaştığı zaman, o 

çoğalır, ama onu kendi içine kilitlediği zaman, onu öldürür... oysa gerçekte...  

 

İgor Mihayloviç:  Diri olanı öldürür. Ve bir insanın kaç kişiyi kurtarabileceğini hayal 

edin. Kelimenin tam anlamıyla kurtarır, ölümden kurtarır. Ama, bir başkasının 

bilincinin kendisi hakkında ne düşüneceği korkusuyla kendi ağzını kapatan kişi, 

kelimenin tam anlamıyla bir yığın insanı öldürüyor, bu dünyada Hakikati durduruyor. 

Bu kötü. 

 

Tatiana: Biliyorsun, bu çok şeyi açıklıyor çünkü kutsal pederler, göğe bir taş 

fırlatırsanız, göğe ulaşmayacağını söylerdi (Igor Mihayloviç: Doğru) ve aynı şekilde 

insanları memnun etmeye çalışan birinin duası göklere ulaşmaz. 

 

İgor Mihayloviç:  Göklere nasıl ulaşabilir? Arkadaşlar, biliyorsunuz, insanlar 

tarafından yaratılmış birçok efsanemiz var. Ruhsal deneyimle hiçbir ilgisi olmayan, 

Ruhsal Dünyadan çok uzak olan insanlar, bilirsiniz... sudan çıkan ateş gibi. Görünüşte 

yakın ama… Su alırsak yanıcı maddelerden oluşur: oksijen ve hidrojen. Yanması 

bekleniyor, ama yine de ateşi söndürüyor. Görüyor musunuz? Yani bazı insanlar var ki 

kıyafet giyip doğru sözler söylüyorlar ama ateşi söndürüyorlar. Sevginin ateşini, 

kurtuluşun ateşini, insan kitlelerinde Hayatın ateşini. Ve böylece, bu şekilde olmamalı 

gibi görünüyor, ama aslında oluyor. 

 

Size basit bir şekilde söyleyeyim, dinlere karşı bir şeyim yok ama size şunu 

söyleyeceğim arkadaşlar: dinler binlerce yıldır var ve en az bir din gerçekten sizin 

manevi kurtuluşunuzu bu şekilde önemseseydi, bana inanın o hüküm sürerdi ve şu 

anda  tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olurduk, çok uzun zaman önce, binlerce 

veya yüzlerce yıl Yaratıcı Toplum'da yaşıyor olurduk. İnsanların ne kadar zamanı 

olduğunu bir düşünün. Bu doğru değil mi? Ama şimdi neredeyiz? Nasıl bir dünyada? 

Kurtlar sofrasında, erkekleri olduğu kadar çocukları ve kadınları da öldürüyoruz. 

Erkekleri de öldürmeye izin veriliyor mu? Erkekler, istediğiniz zaman kesilip 

öldürülebilecek koyunlar mı? Bu insan hayatı. Anlıyor musunuz? Ve günümüzde bu 

dünyada yaşıyoruz. 



Aynı dindeki farklı piskoposluklar arasında bile çatışmalar olduğunu birçok kez 

gördüm ve kendi aralarında ne için savaşıyorlar? Ne diye birbirlerine çamur atıyorlar? 

Mal mülk için. Cemaatları birbirinden uzaklaştırıyorlar. Onlardan herhangi biri sizin 

ruhsal kurtuluşunuz için savaştı mı? Asla. Hiç kimse kendi cemaatı, insanların iyiliği 

veya olması gerektiği gibi manevi kurtuluşu ile ilgilenmedi. Rahipler ne için burada? 

Neden dine girdiler ki? Tanrı'ya hizmet etmek için. Tanrıya hizmet ne demektir? Ona 

sahip olabilmemiz için birinin malını elinden almak mı? Bu gerçekten Tanrı'yı 

memnun ediyor mu? Öyle değil mi? Hayatın gerçeği bu. Bazı insanlar diğer insanlara 

baskı yapıyor, sonra diğerleri başka birine baskı yapıyor. Onlara ne için baskı 

yapıyorlar? Zenginlik, mülkiyet ve güç için savaşmak. İşte bizim dünyamız böyle, 

görüyorsunuz. 
 

Suçlamıyorum… Kimseyi suçlamıyorum, bana inanın. Ben sadece… bu, insan 

bilincinin tüm bu insan pisliği, şeytani pislik ile nasıl insanların ruhsal gelişimlerinin 

önünde nasıl durduğunun dışında bir gözlem. Bu yükü uzun zaman önce devralanlar 

bile, devraldıklarını unuttular. Ve bu devam ediyor, biliyorsunuz, herhangi bir 

organizasyonda olduğu gibi, bilmiyorum, tüm dünyada turta veya fast food satan 

organizasyon gibi - farklı değil. Ana şey nedir? Esas olan mülk, para, gelir, güç, siyasi 

parti ya da başka bir şey, bilmiyorum. Şeytandan gelen tüm saçmalıklar. 
 

Tatiana: Yine de, hepimize, insanlara karşı sorumluluğumuz çok büyük, çünkü bu tür 

şeyler bizim sözsüz rızamızla gerçekleşir (İgor Mihayloviç: Elbette, sözsüz). Ya da 

bir yerlerde onları yankılıyoruz… 
 

İgor Mihayloviç:  Çünkü bunu destekliyoruz.  

 

İgor Mihayloviç:  Ve ayrıca burada bakın, onlara karşı ağzını açamazsın. Çünkü bu 

şekilde müminleri rencide ediyorsun, küfür ediyorsun. Arkadaşlar bu gerçekten doğru. 

Kimseyi gücendirmek istemiyorum, kimsenin adını anmıyorum ve herhangi bir dini 

kuruluştan ve benzerinden bahsetmiyorum. Ama  siz kendinizbu durumu biliyorsunuz, 

değil mi? Ve din adamlarının kendileri biliyor. Hangi iç çatışmaları var, hiyerarşi için 

ne skandallar oluyor, birbirlerine nasıl baskılar yapıyorlar… Yine farklı 

piskoposlukların ve farklı dinlerin din adamlarıyla çok konuşuyorum ve aynı sorun her 

yerde: hükmetmek için savaş ve güç için savaş. Hiç kimse ruhunuz için savaşmıyor. 

Bu doğru. 

 

Sadece söylüyorum, eğer peygamberlerin sözleri üzerine, yani İsa'nın Kendisinin 

öğretileri üzerine saflık içinde inşa edilmiş en az bir din gerçekten olsaydı, o zaman 

uzun zaman önce dünyanın her yerinde barış olurdu. Dünyanın her yerinde bir 

uygarlık olurdu, tamamen farklı olurduk, teknolojik olarak farklı olurduk, ahlaki 

olarak farklı olurduk, her yönden farklı olurduk. Ama şimdi elimizde ne var? Sonuçta 

insanlar değişmedi. Dört bin yıl önce, iki bin yıl önce, bin beş yüz yıl önce nasıllarsa, 

şimdi de öyleler. Aynı sorunlar, aynı insanlar. Yoksa daha mı kötü? Evet, daha da 

kötüye gittik. Daha iyi miyiz? Hayır. Daha iyi olamadık. Asıl sorun bu. Anlıyor 

musunuz? 

 



Yine, bu neden oluyor? Çünkü bilinç ağzımızı kapatıyor. Bir şey hissettik, pır pır etti, 

bilirsiniz … Melek kelimesini söylemeye korkuyorum çünkü ondan uzak… İçeride bir 

kelebek, küçük bir kelebek kanadını çırptı ve biz bu sevinci, Sevginin birazını 

hissettik. Ve bilinç hemen bize dedi ki, “Sessiz ol, kıpırdama, sen hiç kimsesin ve bir 

hiçsin. Sen kimsin ki ağzını açıyorsun? Ve birine anlatırsan, senin hakkında ne 

düşünürler? İtibarını kaybedersin.” Ne itibarı, arkadaşlar? Basit bir örnek. Kimden 

çekiniyoruz, kimden korkuyoruz? Kimin önünde ağzımızı açmaktan korkuyoryz? 

Basit bir soru. İnsanların önünde. Doğru mu? 
 

İnsan neden bazı dini organizasyonlara gider? Ne için? İnsanlara hizmet etmek için 

mi? Tatyana'nın dediği gibi, İsa'nın sözlerini tekrarlamak, insanlara hizmet etmek, 

onlara boyun eğmek, onlara itaat etmek için mi? Yoksa oraya ruhsal kurtuluş için mi 

gidiyoruz? Bizi oraya götüren nedir? Allah'a hizmet mi? Öyleyse Allah'a hizmet, 

şeytanın önünde mırıldanmamız gerektiği anlamına mı geliyor? Bir iblisin dilimizi 

tutması ve kimseye Tanrı Sevgisinden ve Tanrı'yı hissettiğimiz gerçeğinden 

bahsetmememiz için mi? Bize bir çeşit teşhis koymalarından korkuyoruz.... 

 

Tatiana: Teşhis. Bu gerçekten böyledir, insanları memnun etmek "Tanrınızı sevin" ilk 

emrine karşı bir suçtur, çünkü bir başkasını memnun ettiğinizde, o aslında sizin için 

tanrıdır. 

 

İgor Mihayloviç:  Hatta Tanrınızı kendinizden daha çok sevmeniz gerektiğini bile 

söyleyebilirim. Esas ve anlam budur. Eğer Tanrı'yı gerçekten kendinizden daha çok 

severseniz, varoluşunuzun anlamı buysa, korkmazsınız. O zaman hiçbir iblis, dilini 

tutamaz. O zaman şeytanın gözlerinin içine bakmayı bile gülünç bulursun. Neden? 

Çünkü o hiçbir şey ve hiç kimsedir. O kaçınılmaz olarak ölüdür. Oysa Allah her 

yerdedir, O diridir, kurtarır, Hayat verir. Ve bunlar peri masalı değil. Biliyorsunuz, bu 

bilinç için bir peri masalı çünkü o ölüme mahkûm. Herhangi bir insanın bilinci, onu 

manevi yoldan çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapar. İnsan ister bir uyuşturucu 

bağımlısı, bir katil, bir manyak, alkolik, serseri, kim olursa olsun, ama onun için asıl 

şey bir Melek olmamak, bir aziz olmamaktır. Bu, herhangi birimizin bilincinin anlamı 

ve ana işlevidir. 

 

Sadece gerçekle yüzleşin. Bilinç konumundan, gerçekten Tanrı'ya inanıyor musunuz? 

Bir sürü şüpheniz var. Kendiniz hakkında, bu dünyanın yapısı hakkında, her şey 

hakkında çok fazla şüpheniz var. Bilinç her şeyden şüphe eder. Ve şimdi Şahsiyet 

konumundan içsel taraftan bakın: Tanrı'nın var olduğundan şüphe mi ediyorsunuz? O 

halde varlığımızın anlamı nedir? Biz tesadüfen mi oluştuk? Tesadüfen mi evrimleştik? 

Hangi seviyeye? 

 

Her insanda birbiriyle bağdaşmayan iki parça vardır, bunlar birbirine doğrudan zıttır - 

ölü, kaçınılmaz olarak ölü olan ve potansiyel olarak Diri olan. Ve bu potansiyel olarak 

Diri kısım, Ruhsal Dünyanın bir parçası olma fırsatına sahiptir. Bu kötü mü? Bilinç 

için, bu kötü. Bizim yerimize o yaşıyorsa ve biz kendimizi bilinç olarak algılıyorsak 

kusura bakmayın öldük, yaşamıyoruz. Ve diğer insanların da ölmesini sağlamak için 

her şeyi yapıyoruz. İnananlara gülüyoruz. Gülüyoruz ve şüphe duyuyoruz: İsa Mesih 



gerçekten var mıydı? O vardı. Ve herkes onun var olduğunu biliyor. Peygamber'den 

şüphe ediyoruz veya onu umursamıyoruz, "Sonuçta o Müslümanların Peygamberidir. 

Bunun benimle ne ilgisi var?" Bu nasıl? O kimin tanrısı? Her birimiz Tanrı'yı farklı bir 

adla çağırırız. Bazıları O'na Yahweh der, diğerleri O'na Allah der. Bu isimler O'nun 

özünü değiştirmez. Görüyorsunuz, bunlar bilincimizin oyunları, başka bir şey değil. 

Her şeye, hatta ekmeğe bile farklı isimler veriyoruz, peki bu onun tadını değiştiriyor 

mu? Basit bir soru. 

 

Sorun şu ki, her birimizin içinde bir canavar var - içimizdeki Meleği öldürmeye kararlı 

aldatıcı kötü bir canavar. Melek katili her birimizin içinde yaşıyor. Ve bu canavarın 

bize bunu yapmasına izin verip vermeyeceğimiz ya da Hayat kazanıp en değerlilerin 

saflarında omuz omuza duracağımız sadece bize, bizim seçimimize bağlı. Ya 

hayatımızın geri kalanını, diyelim ki iblislerin kıçlarını seyrederek geçireceğiz ya da 

en değerlilerin gözlerinin içine bakabileceğiz. Neyi seçiyoruz? İsa'nın veya 

Peygamber'in gözlerinin içine bakmak mı, yoksa şeytanın kuyruğunu seyretmek mi? 

Pekala, şeytanın kuyruğu yok. Bütün mesele bu. Görüyorsunuz, şeytanın bizden ayrı 

bir şey olduğuna dair bu alegoriler zihnimize o kadar yerleşmiş durumda ki. Hayır 

arkadaşlar, o bizim içimizde, herkesin içinde - o bizim bilincimiz, kontrolsüz 

duygularımız. Biz neyiz… bu "bizim karakterimiz", "biz buyuz" - hayır, biz öyle 

değiliz. 

Her birimiz, herkes, vurguluyorum, kimde bir ruh varsa, bizler Melekleriz. Bu doğru. 

Ve hepimiz Yuvaya gitmek istiyoruz. Her birimiz, uzaklarda bir yerde, uzayda değil, 

ötesinde yuvamız olduğu umuduyla yıldızlı gökyüzüne bakarız.  Sonuçta, baktığımız 

yıldızlar değil ve olduğunu da düşünmüyoruz… Nereye baktığımıza dikkat edin. 

Yıldızlararası uzaya bakıyoruz, gökyüzünde gördüğümüz bu noktalardan çok daha 

uzağa ve daha derine bakıyoruz. Öyle değil mi? 

Evet, her birimiz Tanrı'nın dışta bir yerde değil içimizde olduğunu hissediyoruz. Ve 

her birimiz Tanrı'ya giden bu en kısa yolu biliyoruz. Eskiden bunun kalbimizden 

geçtiği söylenirdi. Kalp sadece bir organdır. Yol ruhumuzdan yatıyor. İçeri 

girebileceğimiz tek kapı. Bu, hayatımız boyunca yürümek zorunda olduğumuz en kısa 

yoldur. Ve ne yazık ki, çok az insan bunun üstesinden gelebilir. Üzücü olan bu. Neden 

üzücü? Çünkü şeytan güçlüdür, çünkü dilimizi şeytanlar tutar ve insanlar Hakikati 

bilmezler. Allah'ı samimiyetle arayanlar bile yoldan saparlar. Satırlar, virgüller ve 

farisi nasihatler arasında kaybolarak kendilerini kandırırlar. Öyle değil mi? Öyle. 

Bazen kâtipler insanların aklını karıştırır, bazen içindeki şeytanlar kibirlenir, insan 

aldanır. En basit ve en kısa yolda bile aldanır.    

Biliyorsunuz, fiziksel açıdan bakarsanız, Ruhsal Dünya bize o kadar yakındır ki bir 

adım bile atamayız. O içimizdedir, hiçbir yere gitmemize gerek yok. Ama tüm 

hayatımız boyunca O'na doğru yürüyoruz ve çoğu zaman O'na asla ulaşamıyoruz. 

Çünkü Şahsiyet olarak aramızdaki en kısa mesafede bile ve Ruhsal Dünyanın açık 

kapısında bile, bizim yerimize yaşayan şeytan duruyor. Korkunç olan da bu. Sıkıntının 

olduğu yer burası. Bizi tüm fırsatlarımızdan uzaklaştırıyor. Bizi kendisine hizmet 

etmeye zorluyor ve bizi en aptalca ve en beyhude işleri yapmaya sevk ediyor. Bize 

dünyevi ölü şeyleri, evleri, gücü ve dünyevi sevgiyi hayal ettiriyor. 



Kötü demiyorum ama dünyevi sevgi Allah Sevgisinin yerini alamaz, alamaz. Çünkü 

burada sahip olduğunuz dünyevi sevgi ne olursa olsun, gerçek Sevgiye dayanmıyorsa, 

geçicidir. Kısa bir süre geçer ve bir alışkanlık olmazsa, oynadıktan sonra herkes 

dağılır, hormonlar yatışmış ve her şey bitmiştir. Bu öyle değil mi? Dürüstçe söyleyin. 

Partnerinizin yanında değil, sadece özel olarak söyleyin. Çünkü biz yalancıyız. 

Partnerimizin yanında otururken, "Hayır, harika gidiyoruz, 10 yıldır birlikteyiz ve 

sevgimiz büyüyor" diyoruz, ama kafamızda tamamen farklı bir şey var. Ve sen yalan 

söylerken şeytan seninle alay eder. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 

Basit! Yalan söylememelisiniz ve şeytandan korkmamalısın. Aksi takdirde, en üst 

sınırdaki o Lotus'a asla ulaşamazsınız. Hiçbir zaman! Böylece, kendi hayatınızı bir hiç 

uğruna yakmış olarak perde arkasında kalacaksınız. Onu nefretin, kıskançlığın ve 

aptalca umutların ateşinde yaktıktan sonra. 

Ve bilincin aslında bize nasıl davrandığına bakın. Size basit bir örnek vereyim. 

Sonuçta, şeytan tarafından kontrol edilen bir insan nasıl yaşar? Basit bir örnek. 

Geçmişin anılarıyla yaşar ve gelecek için umut eder. Neden şimdi yaşamıyor? 

Çünkü o şimdiye sahip değil. Manevi deneyime sahip bir insan nasıl yaşar? Ruhsal 

olarak özgür bir insandan bahsetmiyorum bile. En azından Ruhsal Dünya ile ilk ruhsal 

temas deneyimine sahip olan birinden bahsediyorum - nasıl yaşıyor? Geçmişle mi 

yaşıyor? Yaşamaz. Evet, gelecekten ümidi var ve bu dünyanın en değerlileriyle omuz 

omuza olmak, Ruhsal Dünyaya girmek, eşitler arasında eşit olmak için her an dua 

ediyor. Öyle değil mi? Öyle. Ama gerçekten geleceğe göre yaşıyor mu? Hayır, dostlar. 

Omuz omuza durmayı umuyor, ama her zaman şimdide yaşıyor. Neden? Çünkü bu 

andan, Ruhsal Dünya ile temas anından daha iyi bir şey olamaz. Bu Yuvadır, bu 

zevktir, bu Cennettir. Burada başlayan Cennet, ölümünüzden bir süre sonra bir yerde 

değil. 

Ölümden sonra dostlarım, ya uçuruma, bir alt şahsiyet olmaya ya da Ruhsal Dünyaya 

giden iki yol vardır. Ama, Ruhsal Dünyaya ölümden sonra sadece onu kazandığınız 

zaman, zaten onun içinde yaşadığınız zaman gelebilirsiniz. Anlıyor musunuz? 

Yaşamınız boyunca şu anda Ruhsal Dünya'da yaşamazsanız, ölümden sonra oraya 

nasıl gideceksiniz, söyleyin bana? Basit bir soru. Hayat burada ve şimdidir ve asla 

bitmez. Neden biliyor musunuz? Basit bir şekilde anlatacağım. 

Bu maddi dünyadaki hiçbir şey durağan değildir, kesinlikle hiçbir şey, her şey hareket 

halindedir. Hiçbir şey, en küçük parçacık bile bir an için bile sabit kalamaz. Her şey 

hareket ediyor, tüm Evren kaynıyor ve hareket ediyor. Her zaman sona ermesine doğru 

ilerliyor. Galaksiler de yok olacak ve Evren yok olacak. Ortaya çıktığı andan itibaren, 

başlangıçtan bu yana sonuna ilerliyor. Ve içindeki her şey buna bağlı. Şeytan da 

ölümlüdür ve bilincimiz ölümlüdür, her şey sona erecek ve yok olacaktır. Neden? 

Çünkü bugün var, yarın var ve dün vardı. Ruhsal Dünyada hareket yoktur, orada 

hareket edebilecek hiçbir şey yoktur; madde yoktur, kaçınılmaz olarak ölü yoktur, 

ebedî diri vardır. Ve her birimiz bu Gerçeği biliyoruz. Ruhsal Dünyada ne kıskançlık, 

ne direnç, ne de sürtüşme vardır. Sonuçta, bu sadece yaşam mücadelesi olduğunda 

olur. Yaşam için değil, daha iyi varoluş koşulları, geçici varoluş için. 

 



Neden burada birbirimizle savaşıp birbirimizi öldürüyoruz? Böylece daha zengin 

yaşayabilelim ve daha fazla insan bize boyun eğsin. Gerçekle yüzleşirsek, çoğu zaman 

tanımadığımız, görmediğimiz, belki televizyonda görmüş, ama şahsen tanımadığımız 

biri iyi ve güzel yaşaması için, akrabalarının ve gelecek neslinin iyi ve güzel 

yaşamaları için burada birbirimizi öldürüyoruz, bizim ve kendi neslimiz için değil.  

Gerçeği söyleyelim. Öyle değil mi? Birbirimizi öldürerek kendi hayatımızı iyileştiriyor 

muyuz? Hayır. Ailelerimizi ve sevdiklerimizi, çocuklarımızı babasız bırakabiliriz. 

Doğru mu? Kendimiz bir alt şahsiyet olmak için... Bunda ruhsal olan nedir? Amaç ne? 

Bunlar aslında bilincimizin oyunlarıdır. Ama bilincin konumundan, bunu her zaman 

güzel bir şekilde açıklayabiliriz. Öyle değil mi? Bizimle gurur duyabileceklerini. gurur 

ne için? Şana ne için ihtiyacımız var? Böylece alt şahsiyet olarak beslenebilelim, 

hatırlanalım ve gurur duyalım. Alt şahsiyet olarak. Bana söyleyin, bir Meleğin 

hatırlanmaya ihtiyacı var mı? Bir Meleğin başkalarının dikkatine ihtiyacı var mı? Basit 

bir soru. 
 

Ne demek istediğimi anlamayanlar için basit bir örnek vereceğim. Bana söyleyin, çok 

altınınız varsa bakıra ihtiyacınız var mı? Anlıyorum, insan açgözlülüğü var, her şeye 

ihtiyacınız var ve ne kadar çoksa o kadar iyi. Ama bakırı altın ile takas eder misiniz? 

Etmezsiniz. Neden? Çünkü altınınız var, bakır ise daha ucuz. Yine biliyorsunuz, bazı 

insanların bilinci, "Ne kadar altın ve ne kadar bakır olduğuna bağlı" demeye başlar... 

Arkadaşlar, eğlenmeyin, bilincinizi dinlemeyin ve kesinlikle trollük yapmayın, sadece 

yapmayın. Ne hakkında konuştuğumu biliyorsunuz. Evet, iblisleriniz çıldırıyor. Evet, 

bunu dinlemek onlar için hoş değil. Evet, şu anda size bir sürü kötü düşünceyi empoze 

ediyorlar ve sizi uzaklaştırıyorlar. Neden? Çünkü kendilerini kötü hissediyorlar. Şimdi 

iblislerin dinlemesi zor, ilgilenmiyorlar. Konu bu. Ama her biriniz farklı şeyler 

hissediyorsunuz, içinizde umut, sıcaklık ve bir yuva duygusu hissediyorsunuz, değil 

mi? Sevinç ve Sevgi. Yine de herkes Sevgiyi hisseder. Sevgi kazanılmalıdır ve bu 

gerçek Sevgiyi hissedebilmek için çok çaba gerekir. Onu kanatlarınızın yayıldığı 

ölçüde hissetmek, zaman yok olur ve geriye sadece neşe ve Sevgi kalır. Öyle değil mi? 

Önemli olan bu. 

 

Biliyorsunuz, bu durumda ruhsal uygulamaların başka bir yönüne değinmek istiyorum. 

Manevi uygulamalar neden bize kanatlar veriyor? Ve neden, manevi uygulamaları 

yaptıktan sonra, çoğu zaman içimizde patlama haline düşüyoruz, öyle değil mi? 

(Tatiana: Coşku… Hayır mı?) Bazı insanlar coşkuya sahiptir, oysa diğerleri onları 

birçok sorunla boğmaya başlayan çılgınca bir bilince sahip olur, bu onlara huzur 

vermez (Tatiana: Pratiği bıraktıkları zaman). Elbette. Bu olağan bir pratik deneyim. 

 

Burada her şey basit. İnsan gerçekten ruhsal bir uygulama yaptığı zaman, Ruhsal 

Dünyayı hissetmeye başladığı aşamada, bu bilinç için zor ve acı verici, gerçekten zor 

ve acı verici hale gelir. Kişi bilinçten kopar ve ondan uzaklaştığı için kendi bilincinin 

bu acısını artık kaydetmez. Artık onun üzerinde böyle bir gücü yoktur. Ama kişi geri 

döndüğü zaman, pratikten çıktığı zaman bilinç yeniden hakimiyetini kazanır. Bu arada, 

manevi uygulama sırasında, kişi Allah'ın Sevgisi - Allat ile doldurulur. Böylece bu 

parlak ışıkla, bu ilhamla geri döner. 

 



İlk aşamalarda, bu ilk deneyim gerçekleştiğinde, kişi henüz ona uyum sağlamadığında, 

bilinç henüz boyun eğmez ve Allat'ı uzaklaştırmaya başlar. Başlamak için, az önce 

acıyı, ıstırabı ve korkuyu deneyimlemiştir, çünkü iblisler bizden çok daha fazla korkar. 

Ve Şahsiyet ruhsal olarak gelişmeye başladığında bilincin deneyimlediği bu korku 

deneyimi, ölüm korkusu bunaltıcı ve yiyip bitiricidir. Ve bu korkuyu insana 

yansıtmaya başladığı yer burasıdır. Neden? Ve en önemlisi, ne için? Böylece insanın 

Sevginin gücüyle dolu olarak dikkatini vermeye başlaması için, sadece hayal edin, 

ölümlü şeylere, problemlere, bazı noktalarda, diyelim ki, maddi şeylere daraldığını. Ve 

Yuvada olmanın bu muazzam ruhsal deneyimini yeni kazanmış olan insan, hemen 

dünyevi pisliğimizin ağzına kadar dalar. Doğal olarak her şey kaybolur. Geriye sadece 

sorunlar ve anılar kalır. Bir dahaki sefere, daha önce sahip olduğu Ruhsal Dünya ile 

aynı seviyeye, diyelim ki birliğe ulaşması onun için çok daha zor hale gelir. Neden? 

Çünkü bilinç nöbet bekler. Ve insanın bilinçten uzaklaşmak, gözlemlemek, kontrol 

etmek, onu tutmak için çok çaba sarf etmesi ve sadece o zaman ruhsal pratiğe, bu 

sınırsız Lotus'a dalması gerekir; aksi halde bu işe yaramaz. 

 

Bununla birlikte, insan ruhsal olarak biraz daha ilerlediğinde ve bilinç üzerinde daha 

fazla ruhsal özgürlüğe sahip olduğunda, o zaman Tatiana'nın bahsettiği başka bir etki 

gelir - öfori, coşku. Bu bir sonraki aşamadır. Bu, deyim yerindeyse, istikrarsızlaşmayı 

gerçek bir coşkunun etkisi izler. İnsan pratikten çıkar ve dünyanın nerede olduğunu 

anlamaz; bu üç boyutlulukta gezinemez, uzun bir süredir coşku içindedir ve kendini... 

sarhoş değil, daha çok uyuşturulmuş hisseder ve güçlü bir uyuşturucu tarafından. 

Neden? Bazı durumlarda, test için kanını bile alabilir ve çok miktarda endojen afyon 

bulabilirsiniz. Neden? Çünkü gerçek korkuyu deneyimlerken, biliyorsunuz, yapmacık 

değil, Tanrı'nın Sevgisinin sıcaklığından, ateşinden gelen gerçek korkuyu, bilinç 

sıkıntı çeker. Ama, bilincimiz beynimizle yakından bağlantılıdır. Yani burada diyelim 

ki travma ve acıyı bloke etmenin bir sonucu olarak endojen afyonlarımız üretilmeye 

başlandı. Ama zamanla bu da gider. 
 

Daha sonra, üçüncü aşamada, insan gerçekten, diyelim ki, uçmak üzereyken, bilirsiniz, 

o nihai özgürlüğün eşiğindeyken ve ruhsal uygulamada Yuva'ya yükseldiğinde… 

Yuva vardır, sevinç ve Sevgi vardır, dışarı çıkar ve bilinç artık onu rahatsız etmez. 

Bedende böyle tepkiler yoktur. Bu, alışma, adaptasyon veya başka bir şeyin 

gerçekleştiği anlamına gelmez, hayır. Bu, bilincin çoktan boyun eğdiğinin ve bir nevi 

kaderini kabul ettiğinin bir göstergesidir. Başka bir deyişle, agresif bir şekilde 

direnmez. Oysa bilincimiz vahşi bir canavar gibidir, her an insana saldırabilir. İnsan 

uçmak üzere olsa bile, diyelim ki o neredeyse bir Melek, yine de düşebilir. Bunu bir 

kereden fazla dile getirdik. Çünkü şeytan güçlüdür ve her türlü insanı gördü. 

 

Biliyorsunuz, insan Şahsiyet olarak doğar ve onun belirli bir parçasından başka bir şey 

olmadığı için ruhla temas halinde olma deneyimine sahiptir. Öyle değil mi? Deneyim 

olması doğaldır, ama anlayış yoktur; o temiz bir sayfa gibidir. Her şeyi öğrenmek, 

olgunlaşmak zorundadır, oysa bilinç mutlağın veya evrensel zihnin veya basitçe 

söylemek gerekirse sistemin bir parçasıdır. Ya da dini terimlerle ifade edelim: Şeytan 

var - o her şeydir ve iblisler var - onlar şeytanın bir parçası. Ve eğer dini terimlerle 



ifade edersek, bilincimiz de o şeytanla ilişkilidir ve milyarlarca yıllık deneyime 

sahiptir. Her türlü insanı gördü. 

 

Tatyana: İgor Mihayloviç, bir de şu soru var. Mükemmel Sevginin her türlü korkuyu 

def ettiği oldukça açıktır. Ve insan bu Sevgi halindeyken korku olamaz. Burada… 

 

İgor Mihayloviç:  Korkuya yer yok... 
 

Tatiana: Korkuya yer yok. Peygamberin deneyimi var. 
 

İgor Mihayloviç:  Anlıyorsun… Doğru.  

Tatiana: Bana öyle geliyor ki, bilinç için alışılmış olduğu gibi, görüntülerle bağlantılı 

olmayan korkuyu deneyimlediğinde ve korkunun her zaman bazı görüntülerle, 

geleceğin görüntüleriyle vb. bağlantılı olduğu anlayışı vardır. Peygamber'in 

deneyimine gelince, beni çok ilgilendiren üç an var. Cebrail'le ilk karşılaşma anı, 

Peygamber'in gerçekten korku yaşadığı ve eve gelip eşine, “Biliyorsun, kendim için 

korktum” dediği an. Kalbi titriyordu, uzun süredir bu korkudan iyileşiyordu ve ondan 

kendisini örtmesini istedi. Korktuğu ilk an buydu. 

İkinci an. Cebrail ile yakın temas halinde olan, Cebrail ile tekrar tekrar yakın temas 

halinde olan Peygamber bir gün Kutsal Ruh'tan Kendi gerçek formunda tezahür 

etmesini istedi. Bunun üzerine Cebrail, “Buna dayanamayacaksın” dedi. Peygamber 

çok ısrar etti. Doğal olarak, kendi zamanında, Kutsal Ruh Kendisini gerçek biçiminde 

tezahür ettirdiği zaman bayıldı. Peygamber yine korktu. Ve Cebrail insan suretini 

alınca, "Korkma Muhammed" dedi. 

Ve üçüncü an. Peygamberin hikayesinde olduğu gibi, insan sevgide tekamül edip en uç 

noktadaki Lotus'a yaklaştığı zaman... Sonuçta Peygamber de o anda yoğun bir korku 

yaşadı, çünkü Cebrail onu oraya getirip bıraktığı zaman, "Korkunu bırak ey 

Muhammed, sınıra varmak için yaklaş." diyen Rabb'in sesini işittiğini anlattı. Bu ne tür 

bir korkuydu? Başka bir doğada mı? 

İgor Mihayloviç: Hayır. Herkes bunu yaşıyor. Açıklayabilir miyim? Arkadaşlar basit 

bir dille açıklamaya çalışacağım. Bunun birçok yorumu olduğunu anlıyorum. Hem 

İslam'da hem de sadece İslam'da değil, diyelim ki dinden, manevi tecrübeden uzak 

birçok insan bunu farklı şekillerde tarif ediyor. Bunu sadece bildiğim şekilde, bu 

dünyada var olan gerçeklere dayanarak açıklayacağım. 

Açıktır ki, birincil korku vardır, bilinçten gelen korku, insan, Tanrı tarafından seçilse 

bile, o hala bir insandır. O da sizinle aynı bilince sahip. Ve gerçek, hakiki güç ile 

karşılaştığında, o zaman içeride, biliyorsunuz, içinde… Bu dünyada hangi dereceye 

kadar olduğunu açıklamak zor… Bilirsiniz, bütün bir dünya senin içinde tezahür etmiş 

gibidir ve bilinç olmadığını bilirsin. Bir gözlemci ve bilinç olarak bu bölünmenin 

birincil deneyimi. Kutsal Ruh'u içinizde gördüğünüzde, O'nu hissedersiniz ve şeytanı 

hissedersiniz, bu korkutucudur. Neden? Çünkü bu deneyimden hemen sonra tekrar 

kendi bilincinizle birleşirsiniz ve korku ortaya çıkar. Tatiana, Peygamber'in korkuyu 



deneyimlediğini, ama Peygamber'in korkuyu yalnızca bir kez deneyimlediğini söyledi 

- ilk kez sırasında. Ondan sonra, korkuyu deneyimleyen bilinciydi. Cebrail'e "Kendini 

göster, Seni görmek istiyorum" dediği zaman. Cebrail ona, “Beni her durumda 

görmeyeceksin ve bu seni mahvedebilir” diye cevap verdi. Burada, size bunu nasıl 

açıklayacağım, bu farklı bir doğaya sahip. 

Tüm dünyanın örüldüğü madde ve antimadde olduğunu hayal edin, fantezide 

konsantre bir biçimde tezahür ederse muazzam bir güç… Oysa milyarlarca yıla sahip 

olduğumuz ve çok çeşitliliğe sahip olduğumuz, senin ve benim yaşadığımız yer, 

bireyler olduğumuz, yaşadığımız yer olan dünyamız Ruhsal Dünyanın, Allah'ın 

Kendisinin bir anlık düşüncesinden başka bir şey değildir,  

Bu dünyada, gerçek canlı Melekler fanteziden doğar ve Ruhsal Dünyayı çoğaltır. Bu 

Allah'ın iradesidir. O'nun için imkansız diye bir şey yoktur. Ve eğer bu güç maddi 

dünyada tezahür etseydi, o zaman… Onu görmenin neden imkansız olduğunu biliyor 

musunuz? 

Böylece Başmelek ona tam olarak "Ölürsün" dedi. Bu durumda O, bilinci ve henüz 

olgunlaşmamış bir Melek olan  Peygamber'in kendisini kastetmiştir. Ama tam da bu 

yüzden Peygamber tüm insanların en iyisidir… Nasıl desem, biliyorsunuz… Onun 

karakterini de bilmelisiniz. "Ölebilirim, ama sevinçten öleceğim" dedi. Ve sadece hafif 

bir tezahürden bilincini kaybettiği zaman… Kutsal Ruh tezahür etmedi; Bu dünyada 

olduğu gibi tezahür etmiş olsaydı, dünya yok olurdu. Sadece hafifçe Peygamber'in 

yönüne damladı. O sadece Peygamber'de kendini hafifçe yoğunlaştırdı, bu durumda 

onun yanında bile. Ve doğal olarak, Peygamber'in bilinci basitçe bayıldı. Yani uykuya 

daldı, bilincini kaybetti. Ve geri döndüğünde elbette bilinci çok titriyordu. Fakat o 

anda Peygamber sevinç hissetti. İlk seferinde, duyularının geri gelmesi kesinlikle uzun 

sürmüştü. Ama bu sefer Peygamber artık korkmuyordu; Korkan onun bilinciydi. 

Yine de, Lotus'un en uç sınırlarının ötesine geçmek, bu maddi dünyadan çıkmak ve 

olduğu kişi olmak için yaşamı boyunca bu kararlı adımı atması gerektiğinde, bilinç 

üçüncü kez onu sıkıca kavradı. Böylece Rab'bin Kendisi ona, "Korkma" dedi. Başka 

deyişle, artık şeytana boyun eğme. Konu bu. Ve o… bu adımı attı, bu noktaya gelse 

bile seçim ölüm kalım olduğunda önemsiz korkuyla başa çıkamayan pek çok insanın 

aksine. Bunun sadece bilinç olduğunu anlamak ve idrak etmek.  

Tatyana: "Allah'ım ile her duvara tırmanabilirim..." 

İgor Mihayloviç: Doğru. Pek çok insan diyecek ki, bu nasıl mümkün olabilir? 

Arkadaşlar size bunun nasıl mümkün olduğunu anlatacağım. Başladığımız şey, sevgiyi 

içinizde hissettiğinizde, Allah'ın varlığını anladığınızda, O'nun için çabaladığınızda 

sessiz olursunuz, dostum. Dostlarınız buz deliğinde boğuluyor, oysa siz kaçıp gitmeye 

çalışıyorsunuz. İşte size yanıt. Bilinç hala çok kuvvetli olduğu zaman, biz bir Melek 

olmak isterken, ama aynı zamanda bir maymun olarak kalırız ve burada bir şey 

kaybetmemeye çalışırız. Oysa, burada ne kaybedersiniz? Hatta başka bir şekilde ifade 

edeceğim. Burada sana ait olan ne var? Hiç bir şey. Bir insan bir şeye sahipse, ona 

sonsuza kadar sahip olmalıdır. Oysa, yalnızca yaşamı boyunca sahip olur. 



Biliyorsunuz, bir otelde kalmak gibi: orada sizin olan nedir? Sadece onu aldığınız süre. 

Zaman senin mi? Onu kontrol ediyor musun? Biliyorsunuz, bu bir nehre düşen yaprak 

gibidir; nehirle birlikte akar ve onu bir geminin yelkeni sanır. Oysa gerçekte sadece 

düşen bir yapraktır. 

 

Yani her şey çok basit, gerçekten basit dostlarım. Esas olan korkmayı, yani şeytana 

hizmet etmey bırakmak ve mantıklı bakmaktır. Sadece cesareti bulun ve kendi içine 

bakın, kimsin ve nesin. En önemli soruyu cevaplayın: kim olmak istiyorsunuz? En 

değerlilerin arasında en değerlisiyle birlikte sonsuza kadar Sevgi ve neşe içinde olmak 

mı istersiniz? Allah'ın Kendisinin yüzünü mü görmek istersiniz? Yoksa bir alt şahsiyet 

mi olmak istiyorsunuz? Ve alt şahsiyetin ne olduğunu biliyor musunuz? O da sensin. 

O, bedeninden çekilip çıkarıldığın zamandır, oysa her şey kaldı. Ve en korkunç şeyin 

ne olduğunu biliyor musunuz? Alt şahsiyetler beden olmadığını anlarlar, ama baskı 

öyle bir baskıdır ki nefes alamazlar. Bu nedenle, dişlerini nasıl gıcırdattıklarına ve 

kaburgalarını nasıl gıcırdattıklarına dair pek çok korku ve hikaye var. Aslında kaburga 

ve diş yok, ama gerçek olanlar gibi acıyorlar. Ve sahip oldukları o sorunlar: ıstırap, 

pislik, kıskançlık, öfke - her şey kalır, ama büyük ölçüde yoğunlaşır. Ve biliyorsunuz, 

alt şahsiyet ile ilgili en üzücü şey, onun kim olduğunu anlayan bir insanın olmasıdır. 

Ve o artık yalnız yaşamaz, beslediği iblisleri ile birlikte yaşar. Sonuçta onları besleyen 

biziz. Onlar sadece küçük iblisler, bir fantezi, bir yanılsamadır, ancak bu, Şahsiyet 

olarak bizimle bu üç boyutlu dünya arasında bir bağlantı hattıdır. Sıkıntının olduğu yer 

bu. 

 

Bilinç için bu dünya değerlidir. Bilinç için her türlü incik boncuk, ıvır zvır, her şey 

değerlidir. Onun için, buradaki hayat gerçek bir şeydir, bir sonsuzluk yanılsaması ile 

çünkü hiçbirimiz… Evet, bir gün öleceğimizi anlıyor ve biliyoruz. Ve bütün mesele bir 

gün. Anlıyor musunuz? Ama ölümle yüz yüze geldiğimizde, bana inanın, bunu 

defalarca gördüm, defalarca gözlerine baktım - orada hiçbir şey yok. Bunu anladığınız 

zaman, burada da değerli bir şey yok. Sevgiden, neşeden ve hayattan başka bir şey 

değil, her birimizin içindeki Meleklerden başka bir şey değil. Değerli olan budur. 

İnsan hayatı değerlidir. Sevgi değerlidir, çünkü Hayat verir. Ve… Tanrı çok değerlidir. 

Çünkü O her şeydir. Oysa geriye kalan her şey, tüm sorunlarımız ve endişelerimiz… 

Evet, onları çözmek zorundayız, yaşamak, yemek yemek, inşa etmek ve bir şeyler 

yaratmak zorundayız; elbette bu gerekli. Hem toplum olarak hem de her birimiz 

bireysel olarak gelişmeliyiz. Bu önemli. Ama bu geçicidir. Her şey yok olacak. Bu 

Evren bile çok yakında yok olacak. Ve Ruhhsal Dünya perspektifinden, ne demek 

istediğimi anlayanlar için yarın bile değil. Hayatın gerçeği bu. 

Biliyorsunuz, söyleyebilirim ki, insanlığın sorunu kim olduğumuzu unutmamız ve 

birçok şeyi çarpıtmamız. Başkalarının dikkatini çekmek için bazı zirvelere ulaşmayı, 

dikkati toplamayı, daha güçlü olmayı o kadar çok arzuladık ki. Bu aslında büyüdür, bu 

aptallıktır. Hepsi geçici. İllüzyon peşinde Gerçeği kaybettik, gerçekliği kaybettik. Ama 

her birimiz onu koruduk ve her birimiz onu hissediyoruz. Sonuçta, şu anda sözünü 

ettiğim şey kimse için yeni değil, değil mi? Söyleyin, hanginiz bunu hissetmiyor, 

bilmiyor ve anlamıyor? Hepiniz biliyorsunuz, hepiniz hissediyorsunuz ve hepiniz ne 

dediğimi anlıyorsunuz. 



Ve sevgiden daha değerli bir şey olmadığını anlıyorsunuz, ruhlarımız arasındaki bu 

bağdan daha değerli bir şey yoktur. Varoluşun anlamı budur, hepimiz biriz, çözülmez 

bir bağlantı olmalı, ama bu bağlantıları biz kendimiz koparıyoruz. Şeytana hizmet 

ederek, bir alt şahsiyet olmak ve başkalarıyla bağlantımızı koparmak için her şeyi 

yapıyoruz. Neden? Birey olmak için mi? 

Biliyorsunuz, bu çok saçma. İblislere, kendi bilincimize tabi olduğumuzda 

bireysellikten bahsetmek gülünçtür. En azından onların ikisine. Bilince tabi olan insan 

ne kadar zeki olursa olsun köledir ve en az iki efendisi vardır. Bu size bir şey 

hatırlatmıyor mu? Kadim zamanlardan gelen böyle bir bilgeliği duymadınız mı? Bu 

her zaman biliniyor ve her zaman sözü ediliyor. Daha sonra uzaklaştırıdlı ve biraz 

unutuldu; O kadar çok koşuşturmaya ve oynamaya başladık ki, Tanrı'yı unuttuk ve 

kendimizi unuttuk. Bu en korkunç şey. Ama aynı zamanda, her birimiz sevgi istiyoruz 

ve sevilmek istiyoruz, oysa nedense biz kendimiz sevmek istemiyoruz. Bundan 

kesildik mi? Yoksa şeytan mı bizi yasakladı? Ve onu dinliyoruz, Allah'a ihanet 

ediyoruz, mesele bu. Biz kimiz? Arkadaşlarımıza yardım eli uzatan, onları bu soğuk 

sulardan kuru topraklara çeken miyiz? Yoksa arkadaşlarımız boğulurken kaçan 

mıyız?Düşünmeye değer olduğunu sanıyorum.  
  

Tatyana: Biliyorsun, İgor Mihayloviç, Sufiler de bu dünyayı arzulayanların olduğunu 

ve gelecekteki dünyayı arzulayanların olduğunu söyledi. Ama Allah'ı isteyenler 

nerede? Bu gerçekten çok derin bir düşünce, bugün söyledikleriniz, çünkü eğer insan 

Allah'ı arzuluyorsa, O'nunla burada ve şimdi sürekli diyalog halinde olabilir. 
 

İgor Mihayloviç:  Doğru. 

 

Tatyana: Bilinç her zaman korkutur ve belirsiz bir geleceğe erteler; Tanrı ile birlikte 

olup olmayacağınıza dair belirsiz bir gelecek korkusu var. Ama Ruhsal Dünya ile her 

saniye temas halinde olabileceğiniz ve her saniyenin böyle bir diyalog için bir fırsat 

olduğu konusunda bir anlayış var. Çünkü bilinç bazı uzak hedefler belirlediğinde, 

insanları çok fazla yoldan çıkarır. Ve pek çok insan bazı ruhsal uygulamaları yapmakta 

bazı güçlükler ve isteksizlikleri olduğunu söylüyor ve bunların hepsini erteliyorlar. 

Ama, her saniyenin bir fırsat olduğunu, diyalog içinde olmak için bir fırsat, iletişim 

halinde olmak için bir fırsat, içinizdeki içsel çağrıya cevap vermek için bir fırsat 

olduğunu anlarsınız. 

 

Igor Mihayloviç: Biliyorsunuz, insanın Ruhsal Dünyaya Sevgisi olduğunda, o zaman 

dünyevi bir şey tarafından dikkati dağıtılmaya zorlandığı her an, acı ve ıstırabın ortaya 

çıktığı yer olduğunu söyleyeceğim. Neden? Çünkü Sevginizi Ruhsal Dünyaya verebilir 

ve bu zamanda Allah'ın Kendisinden Sevgi alabilir, güçlenebilir, daha canlı 

olabilirsiniz ama dünyevi şeylere dikkat etmeye zorlanırsınız. Anlıyor musunuz? Sana 

acı çektiren şey bu. Ama öte yandan, sınırsız dünyayı çoğaltabileceğinizi ve sizin gibi 

ölümlü bir varlığın Hayat kazanmasına yardım edebileceğinizi fark ettiğinizde, bu size 

kanat verir. Size gerçekten kanat verir. O zaman dikkat dağıtıcılarınız anlam kazanır. 

O zaman bu anlarda Ruhsal Dünyadan kopmanız makuldur. Ama hala Ruhsal Dünya 

ile kalırsınız. 



Tatiana: Elbette, dua sürekli bir eylemdir, Kutsal Ruhun Kendisi içinizde dua ettiği 

zamandır.  

İgor Mihayloviç: Elbette. O ebedi ve sonsuzdur. Ana nokta, O'nu duymayı 

bırakmamaktır. O'nunla sürekli iletişim halinde olmak. Bilirsiniz, birçok insan da hata 

yapar… Biraz hatırladım ve açıklayacağım. İnsan manevi bir uygulama yapıp ondan 

çıktığında, bugün tartıştığımız gibi, ister coşku içinde ister korku içinde olsun, bir süre 

sonra dikkati dağılır ve içindeki dua durur. İnsan kendi içinde duayı durdurursa, 

içindeki melekler de susar. Ve bu bağlantıyı koparır. Ama bu sadece, diyelim ki insan 

küçük bir pencereden Tanrı'ya bakıp şeytana koştuğunda olur. Biliyorsun… bu doğru 

değil. Her zaman Tanrı ile kalmalısın. Fiziksel, zihinsel veya başka bir şekilde çok 

çalışmanız veya birçok insanla iletişim kurmanız gerekse bile. Oysa, kim sizi 

yaşamaktan ve mutlu olmaktan alıkoyuyor? Kim seni yaşamaktan alıkoyuyor dostum? 

Hiç kimse. Allah'ı sevmenizi kimse yasaklayabilir mi? Hiç kimse yasaklayamaz. 

Kendin hariç. 

 

Tatyana: Biliyor musun, İgor Mihayloviç, bu bana Peygamber tarafından anlatılan bir 

hikayeyi hatırlatıyor. Onun yanında bulunanlar bu lütuf halini hissettiler ve 

Peygamber'e şöyle dediler: "Biliyorsun Peygamber, senin yanındayken kalplerimiz 

yumuşuyor, sanki başka bir dünyadaymışız gibi hissediyoruz. Ama senden uzaklaşıp 

bazı sorunlara, eşlerimize, çocuklarımıza vb. kapıldığımız anda kendimizi 

tanıyamıyoruz.” 

 

İgor Mihayloviç:  Elbette. 

 

Tatiana: O zaman onlara, "Benden ayrıldığınız zaman bu hali koruyun..." demişti. 
 

İgor Mihayloviç:  Bunu kaybetmeyin...  
 

Tatiana: “Ve o zaman Melekler sizin evinizde de otururlar." 

 

Igor Mihayloviç: Ve birçok insan merak etti, neden böyleydi? Peygamber 

yanındayken bu canlıydı, oradaydı dediler. O uzaklaştığında, bu gitti. Sobanın yanında 

olmak gibi derler. Öyle değil mi? Bir sobanın yanında durduğunuzda sıcak ve iyi 

hissedersiniz, ancak uzaklaştığınızda soğuk bir rüzgar vardır ve dünya değişir. Oysa 

gerçekte arkadaşlar, hiçbir şey değişmez, sadece onu kaybederiz. Kendi dikkatimiz 

aracılığıyla onu kaybederiz, dikkatimizi yanlış şeylere yatırırız. Bu arada, en önemli 

şey dikkatimizdir. Bunu zaten konuştuk ve daha fazla konuşacağız. İnanıyorum ki, siz 

bilseniz de asıl meseleyi anlamanız için bir kereden fazla konuşacağız. Dikkat en 

önemli araçtır. Bu nedenle dostlarım, onu Sevgiye, neşeye yatıralım ve basit olanla 

başlayalım. Birbirimizi sevelim. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. 

Teşekkürler. 
 

Tatiana: Sevgin için teşekkürler.  

İgor Mihayloviç:  Teşekkür ederim, dostlar, Sevginiz için. Ruhsal Dünyaya ne kadar 

çok sevgi verirseniz, Ruhsal Dünya sizi o kadar çok sever. Bunu hatırlayın. Teşekkür 

ederim.  


