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DİKKATİN DEĞERİ. PRATİK TAVSİYE 

 

Tatyana: Merhaba sevgili dostlar. Bugün ALLATRA TV südyosunda konuğumuz 

saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Tatyana: Teya ve Anna. 

 

Bugün programımızın konusu "DİKKATİN DEĞERİ. PRATİK TAVSİYE" ve ayrıca 

"ALTŞAHSİYET. ÜÇÜNCÜ KUVVETLERİN ETKİSİ" 

 

DİKKATİN DEĞERİ. PRATİK TAVSİYE - 1  

 

Tatyana: İgor Mihayloviç, birçok program yayınlandı ve bu programlarda görünmez 

dünya ile ilgili konulara değinildi. Esasen, bu birçok insanın karşılaştığı şey. Ve bunlar, 

modern toplumda “çılgın insan” olarak etiketlenme riski olmadan konuşulması alışılmış 

olmayan konulardır. Ve insanların sadece bu tezahürlerle karşılaşmakla kalmadıkları, 

kendilerine ne olduğu, yakın ve sevgili insanlarına ne olduğu konusunda gerçekten bilgi 

eksikliği çektikleri ortaya çıkıyor. Ve insanların çok uzun zamandır terk edildikleri 

görünüyor… Bu durumlarla, görünmez dünyanın bu tezahürleriyle bire bir kalmışlar. Ve 

durum ancak son zamanlarda ilksel Bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan ve bu konular 

sizlerin sayenizde açığa çıkmaya başladıktan sonra değişmeye başladı. 

 

İgor Mihayloviç: Burada biraz katılmıyorum, çünkü tüm dinlerde bundan bahsedildi. Tek 

şey, alegorik olarak ve masal şeklinde sözedilmesidir. Ve bunun bir yerlerde var olduğu, 

ama sizin içinizde olmadığı sonucuna varıldı. Oysa bakarsak, birçok teolog da tam olarak 

sizin içinizde olduğundan söz etti... 

 

Ve onlar kendi bilinciniz, tüm kötülüklerin ve iblislerin tam olarak bilincinizde olduğunu 

ve iblisin bilinç vasıtası ile hareket ettiği hakkında konuştular. Ve ölüm sonrası kader, 

alegorik olsa da, tam olarak altşahsiyet şeklinde tanımlandı. Esasen, tüm bunlar oradaydı, 

sadece çok derinlerde gizliydi. Tartıştığımız şey bu. Çok fazla tohum kayboldu. 

Kaybolmadı, ama dışarıda bırakıldı. 

 

Tatyana: Kasten.   

 

IM: Elbette, tüm bunlar bir şekilde açıklamak için kasıtlıydı. Sonuçta, cennet ile ilgili 

olarak, aynı bedende, aynı bilinçte olacağınızı, sizin için hiç bir şeyin değişmeyeceğini 

açıklamak daha kolay. Sadece daha iyi koşullarda yaşayacaksınız, hangi yaşta öldüğünüze 

bakmadan orada her zaman genç, kuvvetli ve sağlıklı olacaksınız, hasta olmayacaksınız, 

sizin için her şey mükemmel ve olağanüstü olacak. Bunu işitmek kafadaki iblisler için 

daha zevkli. Ve insanlar buna inanıyor, bunu umuyorlar. Her şey her zamanki gibi. 

 

Anna: Ama artık Bilgi sayesinde insanlar biliyor. Altşahsiyet ile ilgili bilgiler de dahil 

olmak üzere - insanlar bu noktayı gerçekten gözlemliyor ve pratik sorularla geliyorlar. 

Özellikle, alt şahsiyetlerin ya kendilerini yalnızca çocuklukta tezahür ettirdikleri ya da 

eğer yetişkinlikte ise yalnızca bölünmüş kişilik ya da şizofreni şeklinde tezahür ettiğine 
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dair bir yanılgı var. Oysa gerçekte, normal bir insan, yani ruhsal yolu izleyen bir yetişkin, 

günlük yaşamda bir alt şahsiyetin tezahürünü deneyimleyebilir mi? 

 

IM: Elbette. Yaşa veya başka bir şeye bakmaksızın. Eğer birincil değil, ikincil bilincin 

yerini alan aktif bir altşahsiyet varsa, o zaman Şahsiyet olarak insan bunu fark etmez. 

Onun için aslında hiç bir şey değişmez. Altşahsiyet neden kolayca manipüle ediyor?   

 

Anna: Öyleyse, bir yetişkinin kendisinde bir altşahsiyetin tezahürünü fark edemeyeceği 

mi ortaya çıkıyor? Ya da bunu fark etme ihtimali var mı? 

 

IM: Ve fark nedir? Size daha fazlasını anlatacağım. Yetişkin nedir? İşte iyi bir soru. 

Büyüyüp yaşlanan biri mi? Mezun olan, iyi bir eğitim almış, liseden mezun olmuş, 

üniversite eğitimi almış hatta bazen bazı insanlar gibi birden fazla. Ne fark eder? Yine de, 

içinde kim gibi hissediyorsunuz? Sonuçta Şahsiyet, her şeyden önce, birincil bilinçle 

temas halindedir. 

 

Ve çok yaşlı bir adamın bile içinde bir bebek vardır. Bu bilinmelidir. Bu "bebek" kavramı, 

eğer Şahsiyet gelişmiyorsa, Şahsiyet ile ilgilidir, oysa  "çocuk" kavramı birincil bilinç ile 

ilgilidir. Oysa birincil bilincin gelişme yeteneği vardır, buna bu şekilde bakarsak, yaklaşık 

olarak bir primat seviyesinde gelişme yeteneği. Neredeyse daha fazla gelişmez. 

 

Hayatın gerçeği budur ve burada tüm bunların izini sürmek kolaydır. Çok yaşlı bir 

insanın, dünyanın en eğitimli insanı olsa bile, aldığı eğitime ek olarak içinde hem bir 

çocuk hem de bir bebek olduğu ortaya çıkıyor. Ama iş tam olarak hayata gelince, öteki-

dünyasal şeylere gelince… Ömrünü din bilimle, bir hizmetle geçirmiş olsa da, pratik 

tecrübesi ve becerileri olmadan, yine de bir çocuk olarak kalır. Ve hala karanlıktan korkar. 

Eğer bir kedi karşısına çıkarsa, en ateşli ateist bile düğmesine basar (batıl inançlarla tepki 

verir). Öyle değil mi? Hayatın gerçeği bu. 

 

Anna: Altşahsiyete gelince, o yalnızca tam yer değiştirme şeklinde olabilir mi, yoksa bu 

hayatta Şahsiyetin ve altşahsiyetin bir tür simbiyozu, birlikte var olması olabilir mi? 

 

IM: Elbette. Altşahsiyet kendini kısmen tıkıştırabilir - sonuçta insan bunu görmez. 

Altşahsiyet bilinci dolaylı olarak etkileyebilir ve insan bunu asla fark etmeyecektir. Tam 

yer değiştirme de olabilir. Ama, tam bir değiştirme varsa, Şahsiyet bunu yine de 

görmeyecektir. Bir keresinde bunun hakkında zaten konuştuk - bir program vardı. 

 

İşte altşahsiyetin ne olduğunun ve Şahsiyetin onu nasıl algıladığının basit bir örneği. 

Şahsiyet gelişmişse, ruhsal olarak gelişmiş ve ruhsal olarak özgürse, o zaman hiçbir 

altşahsiyetin geçemeyeceği açıktır. Ama eğer insan, bugünlerde söylendiği gibi sıradan bir 

insan hayatı yaşıyorsa, yani sıradan bir sıradan insan, onun için bu kesinlikle görünmez ve 

anlaşılmazdır. Örneğin, insanı hipnotik duruma getirmek yeterlidir… 

 

Ve hipnotik durum nedir? Tam olarak yer değiştirmedir… Basitçe söyleyeceğim: hipnoz 

ikincil bilinci keser ve ikame, hipnotistin ona empoze ettiği görüntü ile yer değiştirme 

yapılır. Ve hepsi bu. Hem birincil bilinç hem de Şahsiyet, kendilerini tamamen farklı bir 

kişi olarak algılar. Ve Şahsiyet farkı görmez. Ama daha sonra, ikincil bilinç geri 

döndüğünde, kişi bazı şeyleri hatırlar ve bazılarını hatırlamaz. 
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Ve neyi hatırlar? Birincil bilinç seviyesinde. Yine, eğer hipnotist ona "hiçbir şey 

hatırlamıyorsun" komutunu verdiyse - kişi bununla ilgili hiçbir şey hatırlamayacaktır. 

Yani şarkıcı, oyuncu ya da başka bir şey olduğunu hatırlamayacak bile. O bu 

durumdayken, onun için bu aslında kesinlikle normal. Bu yüzden burada doğaüstü bir şey 

yok. 

 

A: Ve altşahsiyetin zaman zaman kendini tezahür ettirdiği bir insan ne yapmalıdır? 

Sonuçta, Şahsiyet aynı zamanda gelişmek istiyor. O halde bu ne ile mümkün?.. 

 

IM: Altşahsiyet, Şahsiyet için bir engel değildir. Şahsiyet olarak bir insan gerçekten 

kendisinin farkındaysa, o yalnızca birincil bilinç perspektifinden bir gözlemci değildir, 

aynı zamanda Şahsiyet olarak, aktif olarak kendi gelişimine, bilincinin gözlemlenmesine 

katılır ve bilincini sınırlar içinde tutar, yani, ona sınırlar tahsis eder… 

 

Karşılaştırabilir miyim? Çünkü bugün böyle bir sohbetimiz olacak, anladığım kadarıyla, 

bu yönde ve dostlarımızın bizi iyi anlaması için… İnsanın bilinci ile ilgili olarak  manevî 

hayatı, bütün bu iblisler ve tüm diğerleri… açıkça tanımlanmalıdır. Geçen defa Allah'a 

giden yoldan bahsetmiştik (önceki programda). Açıklık için aynı örneği ele alalım. Herkes 

biliyor: yolda şeritler vardır. 

 

Ve böylece dostlarım, asfalt bir yolda tek şeritte yürüdüğünüzü hayal edin. Açıkça solda 

ve sağda ortanca şeritler var. Bunlar, bilincin geçmemesi gereken kırmızı çizgilerdir. 

Yani, uğraşması ve Şahsiyete rapor etmesi gereken şey budur. Bilinç gerekli bilgiyi 

vermeli, Şahsiyetin ihtiyaç duyduğu şeyi yerine getirmelidir. Ve tüm bu üç boyutlu yaşam 

tam olarak bu şeride sığmalıdır. Ama, hiçbir şekilde şüphe duymaması gereken şeyleri 

şüpheye düşürmemeli ve sizi reddetmeye, tartışmalara ve kafanızda teatralliğe maruz 

bırakmamalıdır. 

 

İhtiyacınız olmayan görüntüleri empoze etmemelidir. Neden? Çünkü bu kırmızı çizgidir. 

Ve bunun hakkında zaten konuştuk ve bir kereden fazla. Sorun değil dostlarım, eğer bu 

size yardımcı olacaksa, tekrar edeceğim. Amaç ne? Bilincinizin sizin aletiniz olmadığını, 

en başta sizi manipüle eden ve hayatınızı sizin yerinize yaşayan, size çeşitli duygular, 

çaresiz durumlar veya bazı arzular, masallar empoze eden sistemin aleti olduğunu 

anlamak için, insanın bilinci ile çalışmasının başlangıcıdır.  

 

Bu bilinç başka ne yapar? İnsanı her zaman sıradan tartışmalara, sıradan gevezeliğe 

sürükler, hatta en iyi arkadaşlar hakkında tartışır. Öyle değil mi? Eğer inanan iseniz, 

peygamberlerinizden başlayarak her zaman herkes üzerine şüpheye düşürür. Her zaman 

“Peygamber var mıydı?”, “Gerçekten öyle mi söyledi?”, “Gerçekten bir şey mi yapmam 

gerekiyor?” diye şüpheye düşürür. Yani, insanın yolunda, manevi yolda durur ve günlük 

yaşamda olduğu kadar ailede ve kişinin günlük rutininde, işte ve her yerde durur. İnsanı 

her zaman anlaşmazlığa götürür. 

 

Bazı insanlar "Hayır, bu bende yok" diyebilir. Elbette, sizde var. Sadece kendinize yalan 

söylüyorsunuz. Yine de, bir numaralı kural nedir? Manevi yolda kendine karşı dürüstlük. 

Mutlak dürüstlük. Ve burada, buna makul ve dürüst bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. 
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Günlük hayatın, işin, arkadaşlarla iletişimin, ilgi alanlarının ve hobilerin uyduğu açık bir 

şerit var... Ne isterseniz isteyin buraya uymalı.  

 

Ancak tüm bunlar sizin için hiçbir şekilde manevi yolda bir engel olmamalıdır. Eğer bilinç 

sınırları aşıyor ve size resimler atmaya (görüntüler göndermeye) başlıyorsa, sizi rahatsız 

ediyorsa ve size çok ruhsal olduğunuzu söylemeye başlıyorsa… Eğer iblis size ruhsal 

olduğunuzu söylüyorsa, o zaman onun bunu ne için yaptığını düşünmeye değer. Öyle 

değil mi? Ve sonuçta, insanlar bununla karşılaşırlar… İblis yüceltmeye başladığında ve 

insan buna inanmaya başladığında, özellikle bilinçle yaşıyorsa, böyle bir maneviyatı elde 

ettiğine, rahatlayabileceğine ve hiçbir şey yapmayacağına inanmaya başlar. Ve aynı 

zamanda oturup kimi seviyorsa tartışıyor. 

 

Dininin evliyalarını yargılar, peygamberleri yargılar, kendisini onlarla karşılaştırır ve 

çelişir. Arkadaşlar, kendinizi bu kadar yüceltmek kutsal şeyleri satmak değil mi?  

Bir olun - ve işte o zaman yükselirsiniz. O zaman iblisleriniz sessiz kalır ve tam tersine 

size lanet eder. Dikkat edin, size, ama başkasına değil. Ve kesinlikle iblisler korktukları 

kişilere her zaman söverler. Bu da doğrudur. 

 

Bu yüzden, bu kırmızı çizgilerle işaretlenmelidir. Ruhsal bir şeyle ilgili kendinizde 

herhangi bir şüphe duyar duymaz, bu ne yapmanız gerektiği anlamına gelir? Bu, bir 

kısıtlama eksikliğinin ortaya çıktığı ve bu sisteme çok fazla yiyecek verdiğiniz anlamına 

gelir. Bu, ruhsal gelişiminize daha fazla ilgi göstermeniz ve bilinçten daha fazlasını talep 

etmeniz gerektiği anlamına gelir. Bilinç ruhsal yolda aktif olarak çalışmalı ve size yardım 

etmeli ve insanlara yardım etmelidir. 

 

Ayrıca ilginç, bunun hakkında çok konuştuk ve anladığım kadarıyla burada sizinle ne 

kadar oturup konuşsak da, herkes bunu duymuyor. Neden? Çünkü iblisler insanların 

kulaklarını kapatır ve insanlar istediklerini duymak isterler, ama daha fazlasını değil. 

Kendi üzerinde ruhsal çalışmanın amacı tam olarak kişinin ruhsal kulaklarını açık 

tutmasıdır. Oysa iblisin önünde kulaklarınız kapalı olmalı ki size peri masalları 

anlatmasın. 

 

Yani, iblis size ruhsal yolda ne yapmanız gerektiğini söylemeye başladığında… Ve size 

söylediği şey otur, hiçbir şey yapma, bekle – ve size bir şey verilecektir, çünkü Allah 

merhametlidir. O sizi hareketsiz bıraktığı zaman - bu nedir? Bu kesinlikle yanlış. Neden 

sizi hareketsiz bırakıyor? Çünkü her insan tam olarak ruhsal tezahürde potansiyel olarak 

güçlüdür. Ama, herhangi bir insan ruhsal yola girdiğinde, sistem ne yapar? 

 

T: Aktive olur.  

IM: Kesinlikle doğru.  

 

Anna: Çünkü kölesini kaybetmekten korkar.  

 

T: Tüm kuvvetlerini gönderir.  

 

IM: Doğru, kölesini kaybetmekten korkar. Ayrıca yiyecek kaybetmekten korkar. Yani, hiç 

kimse daha küçük bir maaş için daha fazla miktarda iş yapmak istemez. Sistem de 

istemez. Sistem en iyi ekonomisttir, çünkü ekonomi onun alanıdır. Bu nedenle, insanın 
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ruhsal yolda hiç bir şey yapmaması için her şeyi yapar: ne kendi üzerinde çalışması için 

ne de insanlara yardım etmesi için. Sadece otur ve bekle. "Sonuçta, Allah merhametlidir, 

O sana her şeyi verir. Oysa sen zaten her şeyi biliyorsun." Bu da böyle bir hile.  

 

İnsan kutsal metinlerle tanışmış, yapması gerekeni başarmış, işte bu kadar. Ve başka bir 

şey yapmıyor. Ya da örneğin namaz kıldı ama namazdan namaza sıradan bir hayat yaşıyor 

ve kafasında sövgü var, şüphe içinde ve tüm diğer şeyler. Bu kişi ruhsal yolda mı? Hayır. 

Elbette değil. Asıl mesele, bilinci sınırlamak ve doğru davranmaktır. Ve Tanrı'nın 

Sevgisini içinde hissetmekten asla vazgeçmemek. 

 

Durduysanız ve içinizde Tanrı'nın Sevgisini duymuyorsanız, bu süre zarfında sizin 

yerinize iblisler yaşıyor. Bu da düşünmeye değer. Bazı insanlar, "Bu çok zor" diyor. Bu 

gerçekten zor mu arkadaşlar? Bu zor değil, bu kolay ve hoş. Ama iblisler için zordur. Bu 

nedenle, yalnızca manipüle edildiğinizde ve kontrol edildiğinizde sizin için zordur. 

Bilinçler karşı çıkar, "Kimse beni kontrol etmez." Mantık, bir iblisten gelen bu tür bir 

sağduyu, öyle değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, iblisler - bilincin tezahürleri midir? Onlar nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Herhangi bir versiyonda bilinçtir. "Ruhtan Düşünceler" diyorlar. Ruh'tan 

gelen  düşünceler yoktur. Kafanızda duyduğunuz tüm düşünceler Ruhsal Dünyadan 

gelemez. Ruhsal Dünyadan gelen hisler vasıtası ile Sevgi ve algıdır. 

 

Ve resim, neyle ilgili olursa olsun, bütünsel olarak algılanır: hem neden hem de sonuç ve 

dünyadaki her şey. Ama yine, örneğin bir matematik problemine doğru cevabı olan bir 

çözümün size Ruhsal Dünyadan gelmesini bekleyemezsiniz. Bu tam olarak bilincin 

alanıdır. Örneğin, bir piyango biletinde hangi sayıların çıkacağına dair bir ipucu gelmez, 

öyle değil mi, ödülü kazanmak için. Hayır, burası bilincin alanıdır. 

 

Anna: İnsan genel olarak, kendisinde şu anda hangi aktivasyonun gerçekleştiğini 

belirlemeli mi: üçüncü güçlerin, alt şahsiyetllerin, iblislerin aktivasyonu mu, yoksa?.. 

 

İgor Mihayloviç: İlk aşamalarda (öğrenme aşamaları, bilincin gözlemlenmesi), bu 

gereklidir. Neden? Çünkü ruhsal yol bir savaştır. Bu gerçekten böyle. Bu, insanın bir 

savaşçı gibi yürüdüğü yoldur. Başlangıçta, gerçekten bilince karşı çıkar. Ama ustalıkla 

karşı çıkmak için düşmanı incelemek gerekir. Her şeyden önce, bilinç, insanın şeytanın 

var olduğunu anlamasını tamamen engeller. İnsan şeytanın olduğunu anlamadığı için 

Tanrı'nın olduğunu da bilmez. Bu bir aksiyomdur. 

 

Ve bu durumda kişi ilahi olan her şeyden şüphe duyar. Ona göre üç boyutluluk… 

tesadüfen amino asitler bir araya geldi, bir birincil hücre oluştu, hayvanlar bu hücreden 

türedi - yani, böyle salt bir Darwinizm. Ama Darwin'in Tanrı'ya inandığını ve kendi 

teorisine inanmadığını kimse bilmiyor. Bu doğru. Sadece iş. Hayatını buna adadı ve tıpkı 

sizin istediğiniz gibi şöhret ve gerisini istedi. Henüz tamamlanmamış çalışmasını 

zamanında yayınlamamış olsaydı, bir başkası bunu yapacaktı, çünkü buna yaklaşıyorlardı. 

Bu görevlendirilmişti, bu bir gereklilik idi, bu nedenle...  
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T: İgor Mihayloviç, ayrıca bu Tanrıyla savaşma güdüleri ile ilgili... Altşahsiyetin özünde 

Tanrı ile savaşan olduğu ortaya çıkıyor?  

 

IM: Kesinlikle.   

 

T: Bütün bu Tanrıyla-savaşma tezahürleri, insandaki alt şahsiyet tezahürlerini mi temsil 

ediyor?.. 

 

IM: Hayır, her zaman değil. Hayır, bu bilinçtir. Hayır. Çoğu zaman, bu bilinçtir. Bununla 

birlikte, alt şahsiyet tam olarak bilincin bir parçasıdır. Bu yüzden sadece bütünün ayrı 

tutulması hakkında konuşuyoruz, anlıyor musunuz? Yani, tek bir bütünün parçaları 

hakkında. Sadece programlar. 

 

T: Bir hanım da böyle bir soru soruyor. Durumunu, taşikardi, sıcaklık artışı hissettiğini, 

birinin onun yerini alıyormuş gibi olduğunu anlatıyor. Altşahsiyet, bu tür tezahürler ve 

tepkilerle Şahsiyetin yerini alabilir mi, yoksa alamaz mı? 

 

IM: Bu tür tezahürler ve tepkilerle – bu kendine odaklanmış bir kişidir. Sadece bir doktora 

görünmesi ve sağlığını kontrol etmesi gerekiyor. Alt şahsiyet bilincin yerini aldığında, 

insan bunu fark etmez ve fiziksel durumunu hiçbir şekilde etkilemez. 

 

Bu dışarıdan fark edilebilir. Örneğin, hepiniz bunu fark ettiniz, bunu biliyorsunuz; açıkça 

tezahür eden ortak tanıdıklarımız var. Bir insanla ruhsal bir şey hakkında konuştuğunuzda, 

onu hissedersiniz, o açıktır, bunu hisseder… Sonra, aniden, bir anda – irkilir, tüyleri diken 

diken olur, onda bir reddetme vardır ve onda tam olarak negatif bir üçüncü güç düşman 

olur. 

 

A: Ve böyle durumlarda, insanlar açıkça konuştuğunda ve aniden böyle bir tezahür 

birisinde başladığında, bir grup ne yapmalıdır? 

 

IM: Yine, eğer bir iletişim süreci gerçekleşiyorsa: burada oturuyoruz, konuşuyoruz veya 

insanlar sadece konuşuyorlar, eğer bu olduysa, bu henüz olduysa. Bu kişiye basitçe bir 

soru sorabilirsiniz, “Şu anda ne hissediyorsun? Sana bu neden oldu? Ve bunu fark ettin 

mi, etmedin mi?” O iblise bu soruyu sormak bile. Ama çoğunlukla, iblis inkar etmeye 

başlar. Tam tersine, o şimdi herkesi hissetmeye başladığını, böylesine duyu dışı 

yetenekleri olduğunu, fiziksel seviyede hissetmeye başladığını, maneviyatın üzerine 

indiğini söylüyor. Bütün bunlar şeytani. 

 

Yine insan bir başkasını fiziksel seviyede hissetmeye başladığı zaman… Tekrar 

söylüyorum, fiziksel olarak. Ellerden gelen sıcaklık gibi… Psişiklerin ve çeşitli falcıların 

nasıl ruh çağırdıklarını gördünüz mü? Bunun var olmadığını söylemiyorum. Bu kolay, bu 

arada, bunu herkes yapabilir. Bu duyular ötesi algıdır. Oysa sözünü ettiğimiz hisler 

vasıtasıyla algı içeriden gelir ve bedenin bununla hiçbir ilgisi yoktur. İnsanın fiziksel 

yapısının ötesine geçer. 

 

Bununla birlikte, hisler yoluyla bu algı, onun için anında kapanır. Kişi değişir ve sadece 

kime konuştuğunuz hissedilir. Bu durumda kişiye sadece Şahsiyet olarak ulaşmaya 

çalışabilirsiniz, sadece bu. Ve daha sonra ona açıklayabilirsiniz. Oysa insanlar çoğu 
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zaman konuşurlar ve ne yaptıklarını hatırlamazlar. Böyle şeyler de olur. Sanki bu 

zamandan dışarı düşüyorlar. Bu ayrıca, insanlar çeşitli dini organizasyonlarda birlikte dua 

ettikleri zaman veya manevi bir uygulama gerçekleştirdikleri zaman da olur. 

 

Olumlu düşünen bir grup insan var, herkes manevi yolu izliyor, kendileri üzerinde çok 

çalışıyorlar, gayretle. İnsanların dediği gibi, her ailede bir "kara koyun" vardır. Birisi izin 

verdi (mutlaka bir alt şahsiyet değil, ama onun bilincinin faaliyeti) ve tüm grup, deyim 

yerindeyse, hemen birinin sinirlendiğini hissediyor. Bu çok hissediliyor arkadaşlar. 

 

Bu durumda ne olur? Diğerlerinin bilinci nasıl çalışır? Hemen aktif olmaya başlar. Yani, 

insanın içinde biri tezahür eder... Sonuçta, iblis kendini ne için tezahür ettirir? Başkalarını 

tahrik etmek, insanları manevi çalışmalardan uzaklaştırmak için… 

 

Teya: İnsanı değerlendirmek, yargılamak için.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Yargılama, değerlendirme işlemi, "Bunu nasıl yapabilir? Sonuçta, 

uygulama yapıyoruz." Ve neden bunu şimdi yapıyor. Sonuçta, aynı şeyi yapıyorsunuz.  

 

Teya: O zaman kişinin kendisini suçlamaya başlar,  “Neden? Başka biri hakkında nasıl 

böyle düşünüp onu yargılayabilirsin?” 

 

IM: Bu uygulama. Bu gerçekten uygulama, arkadaşlar. Ve herkes bununla karşılaşır. Ve 

insanlar birkaç bin yıl önce bununla karşılaştı.  

 

Şimdi buna geleceğiz. Böyle bir durumda ne yapılmalı? Birbirlerini hissedenler 

kendilerini sarmalamalılar. Ve bu kişiyi algılarından çıkarmalılar. Sonuçta o bir iblis. 

Neden ona ihtiyacın var? Bu en iyi yol. Burada bazıları, "Peki ya bu kişiye yardım etmeye 

ne dersiniz?" diyecek. Manevi uygulama sırasında çocuklar, herkes kendisi içindir. Ama 

bir grup olduğunda, herkes grup içindir. Sizinle rezonansa girenlerin grubu için. Uyumsuz 

olduğunuz kişiler anında dışlanırlar. 

 

Ve bu ayrıca sık sık olur, örneğin, insanlar gruplar halinde çalışırlar… Hangi din olursa 

olsun, fark etmez, herkes bununla karşılaştı, hala karşılaşıyor ve ne yazık ki bununla 

karşılaşacak, insanlarla ruhsal anlamda çalışan kişiler, öyle değil mi? Yani, içgörülerini, 

deneyimlerini vb. paylaşırlar - ve hem Şahsiyet hem de diğer insanlar için ilginç ve 

önemli bir şey söz konusu olduğunda, o anda grupta her zaman aktif bir iletken olarak 

birileri bulunur. 

 

Ve böylece sistem, iplerini çektiği bu küçük kukla aracılığıyla, diğer tüm insanları 

karıştırmaya ya da Ruhsal Dünya ile uyumsuzluğa düşürmeye başlar. Ve herkes 

sessizliğini korur. Ve bir şeyler yapmaya çalışırlar. Oysa bunu sürekli yapan iletkenler 

var. Ve diyorlar ki, "Peki, ne yapmalıyız?" Arkadaşlar, ne yapmalısınız? Onu kulağından 

tutun, dışarı çıkarın ve kendi üzerinde çalışmaya başlayana kadar dışarıda bekletin. 

Azınlık çoğunluğa dikte edemez. Bir iblis ruhsal gelişim için çabalayan insanlara emir 

veremez. Onlara engel olamaz ve ne yapmaları gerektiğini söyleyemez. 

 

Yani, büyümeniz gerekiyor! Artık zamanı geldi! “Bir insanı tapınaktan nasıl 

çıkarabiliriz?” derler. Tamam, tapınaklarda meclisler yapalım. Öyle değil mi Herkes dua 
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için toplandı. Bir molla onu okumaya başlar. Ve burada biri kıpırdamaya başlıyor, sorular 

soruyor - ve herkes namaz yerine ne yapmaya başlıyor? Bu normal mi? 

 

T: Bu nedenle, böyle bir durumda ikincil bilinç aracılığıyla ikincil bilinç ile iletişim 

kurmak işe yaramaz.. 

 

IM: Kesinlikle işe yaramaz. Kişi kendi üzerinde çalışmalıdır. İblisin diktatörlüğü 

altındaysa, tapınak bölgesini terk etmesi gerekir. İlk kural bu. Yani, sadece iblislerini en 

azından dizginleyen insanlar tapınağa girmelidir. Ruhsal derslerde de durum aynı. İnsan 

şeytanını dizginlemiyorsa, ruhsal öğrenme için çaba göstermiyorsa, beni bağışlayın, neden 

ona ihtiyaç var, ne için geldi? Ve iblis onu oraya ne için sürüyor? Her şeyden önce sizi 

istikrarsızlaştırmak için. Ama iblis ona son derece ruhsal olduğunu, daha fazlasını 

bildiğini, geri kalanların ise aptal olduğunu söyler. Gerçek bu. 

 

Oysa gerçekte kişi yine egoizminden, gururundan gelen bir özlem duyar. Nedenini bile 

anlamaz… Haksızlığı görür, ona karşı savaşmaya başlar. Nasıl bir adaletsizlik? Yüz kişi 

toplandı. Herkes manevi dalgada. Kendi içlerinde birleşebilecekleri kaynakları arıyorlar, 

herkesle rezonansa girmeye çalışıyorlar. Oysa bu kişi tek başına açık bir zihne sahip. Yine 

de, ruhsal uygulamalar sırasında açık bir zihin nedir? Bu bir iblistir. 

 

T: Bilincin işi, evet.  

 

IM: Elbette. Ve bu tolere edilmeli mi? Basit bir soru. Ve buna maneviyat, hoşgörü 

diyorlar. İnsanın bilincine karşı çok sert ve çok disiplinli olması gerektiğini, insanlara 

karşı hoşgörülü olması gerektiğini anlıyorum. İnsan hoşgörülü olmalıdır. Bu doğru. Ve 

insan sabırlı olmalıdır. Bir de açıklamalı. Ve insanlara sevgi ile davranılmalıdır. İçinde  

iblisin güçlü olduğu kişi bile Şahsiyetini bastırmış... Evet, bu küçük melek acıma duygusu 

uyandırıyor, hatta acıma duygusu uyandırıyor ve gerçekten ona yardım etmek 

istiyorsunuz. Bu doğru. 

 

Ama ruhsal uygulamalar sırasında değil, ruhsal dersler sırasında değil. Bu tür insanlar için 

tanıtım toplantıları yapılmalıdır. Yine insanın manipüle edildiğini, kontrol edildiğini, zayıf 

olduğunu, özür dilerim yalancı olduğunu, ikiyüzlü olduğunu, kendi üzerinde çalışmadığını 

anlaması ve kavraması gereken tanıtım toplantıları. Bunun farkında olmalı. Ama bir şey 

yapamıyorsa gelip “Arkadaşlar ben iki yüzlüyüm, yalancıyım. İstiyorum ama başarısız 

oluyorum. Şeytan güçlü. Beni yoldan çıkarıyor. Nasıl olursam olayım… Peki ne 

yapmalıyım?” Bu tür insanlar bir araya gelmeli ve ayrı ayrı çalışılmalıdır. 

 

Ama, çabalayanlar, iblislerini tasmasında tutanlar olduğunda - ve bize hiç dost 

olmayanların dayatmasına göre yaşayan bu arkadaşlar var. Karışmayanları nasıl 

karıştırabiliriz? Yağ ve suyu alıp karıştırmaya çalışırsak, bir emülsiyon elde ederiz. Ne su, 

ne yağ. Bu böyle olmamalı. Çünkü onlar, insanları manevi yoldan gitmekten alıkoyarken, 

bunlar iç saflıkları ile şeytanlarını kışkırtırlar. Ve sistem doyarken herkes eli boş gider. 

Kuşları beslemenin kutsal bir iş olduğunu anlıyorum, ama şeytanı beslemek... 

 

T: Doğru, ayrıca, İgor Mihayloviç, söylediklerinin devamında... Bir keresinde bunu 

söyledin, esasen ruhsal olarak gelişen, ruhsal yolu takip eden bir insan, yaptıkları ile de 

görülebilir. Bir de öyle bir noktayı da size sormak isteriz ki, tam olarak egoist, kendine 
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dikkat çeken o insanlar ne kendileri üzerinde çalışırlar (IM: Ve başkalarını engellerler) ne 

de insanlara yardım ederler ve isterler ki… 

 

Anya: Ve aynı zamanda gruplar halinde olmaya çalışıyorlar... 

 

IM: Ne manevi topluluklarda, ne kiliselerde, ne de herhangi bir yerde kendileri üzerinde 

çalışmıyorlar. Evet, dini organizasyonlara bağlanıyorlar. Ne için? Para kazanmak ve güç 

elde etmek için. İnsanlar ellerini öpsünler ve onlara boyun eğsinler diye. Tek istedikleri 

bu. Arkadaşlar, ama bu doğru. 

 

Ruhsal gelişim ile meşgul olmuyorlar. Bu böyle. Megalomanilerini tatmin ediyorlar. 

İçlerindeki iblis güçlü, vb. Bununla birlikte ruhsal gelişim seviyesinde hiçbir şey 

yapmazlar. Ama gururlarını tatmin etmek ve deyim yerindeyse egoizmlerini daha da 

geliştirmek için her şeyi yaparlar. 

 

A: Böylece, başka insanların fikirlerinin onlar için önemli olduğu görünüyor.   

 

IM: Kesinlikle. Sonuçta, bu onlar için çok önemli. Onların kendileri kıskanç. Oysa iblis 

kimdir? O kıskançtır, yalancıdır, doyumsuz bir yaratıktır. Ne kadar verirsen ver doymaz. 

Bu nedenle, burada bu tür insanların Ruhsal Dünya konumunda boşta olduklarını anlamak 

önemlidir. Ve sonuçta, eskiden yakın olan birçok insan tanıyoruz. Parmaklarını bile 

kaldırmadılar. Bir tür faaliyet görüntüsü yarattılar, ama her zaman şüphelerle doluydular. 

Neden? Onlarla konuşmak bile… Ve onlarla konuştum, bu insanlarla konuştum, onlara 

açıkça söyledim, onların üzerinde etki olduğunu ve daha iyi çalışmaları gerektiğini 

söyledim. 

 

Onlar ne dediler? - "Biz çalışıyoruz, biz yapıyoruz. Kendi üzerlerinde çalışmadılar, 

çalışmadılar ve toplum için yaşamadılar. Evet, ilk kural ne der? Ruhsal organizasyona 

değinir. Onları işlerinden bilirsiniz, söylenen bu değil mi? Dış dünyada ruhsal alanda hiç 

eylem yoksa - bu iç dünyada çalışma olmadığını anlamına gelir. Bu gerçekten böyle . 

 

Neden? Çünkü insan, ruhsal olarak gelişirken, bu Meleklerin Şarkısını gerçekten hisseden 

kişi bunu paylaşmadan edemez. Milyarlarca küçük melek şeytanın esaretindeyken sessiz 

ve hareketsiz kalamaz. Bu böyle. Bu içsel bir ihtiyaçtır. Ve burada, bu dünyada çok güçlü 

bir şekilde hissediliyor, çok kuvvetlice. Çünkü burada her küçük melek rezonansa girer. 

Konu bu. 

 

Ve kendi içinizde uyanış hissettiğinizde, iblisinizin vazgeçmeye başladığını ve içinizde 

sevginin alevlendiğini hissettiğinizde nasıl sessiz kalabilirsiniz? Ve bu sevgiyi 

başkalarında hissedersiniz, diğer insanlarda özgürleşmek için bir istek hissedersiniz. Ama 

bilinç onlarda çok güçlüdür, onları esir almıştır. Geçmek mümkünse, bundan geçersin. 

Eğer Şahsiyet olarak küçük bir melekten vazgeçildiyse, o gelişmediyse - yazık olur 

elbette. Gelişmemiş bir cenin gibi. Onu kaybetmek üzücü ama hiçbir şey yapamazsınız. 

Bu onun seçimi. 

 

A: Ama insan burada olduğu sürece, iblis ne kadar güçlü olursa olsun, Şahsiyetin hala bir 

Şansı olduğu ortaya çıkıyor, değil mi? 
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IM: Elbette, şansı var. Ama  burada, yapmaları gereken ilk şey.. O Şahsiyettir - yalan 

söylemeyi ve masallarla yaşamayı bırakmak, gerçekten içinize bakmaktır. Şeytanın 

gözleri ile değil, o sizi yüceltir ve över, ama tam olarak olduğun gibi, tarafsız 

bakmalısınız. Ve her şey yerine oturur - kim olduğunuz, nerede olduğunuz. Hangi 

pozisyonda olduğunuz, bu üç boyutlulukta neye ulaştığınız önemli değil - tüm bunlar 

ölüdür. Ve bu gerçek. Bir kral olabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz, ama eğer içinizde 

Melekler şarkı söylemiyorsa en sefil insan olursunuz.  

 

Bir sürü çocuğunuz olabilir ve  bir çok ev inşa edebilirsiniz, ama yalnız olursunuz. Bu 

böyle değil mi? Ve onlar, insanlar tüm bunları biliyor. Tüm insanlar bunu biliyor. Burada, 

dünyamızda, biri olmanız gerektiği, birilerini kontrol ve manipüle etmeniz gerektiği 

iblislerin dayatması olarak düşünülür. Oysa kimin kimi kontrol ettiğini tartıştık. Birine 

sahip olma, birini kontrol etme arzunuz olur olmaz, o zaman siz kimsiniz? Basit bir soru. 

Gerçekten ruhsal bir varlık mısınız? Hayır. Yaşıyor musunuz? Hayır. Sizi kontrol eden 

birinin elinin olup olmadığına bakmalısınız: iplikler var mı?  

 

 

T: Az önce iblislerin hiyerarşisinden bahsettin, değil mi? İblislerin de kendi payları için 

sürekli bir mücadele içinde oldukları ortaya çıkıyor. Genel olarak bu bir insanın yaşamını, 

anlamını, bilincini nasıl etkiliyor? 

 

IM: Toplumun hayatı mı yoksa insanın hayatı mı?  

 

T: Bireyin hayatı, iblislerin, karanlık kuvvetlerin bu savaşı. 

 

A: Ve bu toplum ile ilgili ilginç... Sonuçta, fraktal olarak gidiyor... 

 

IM: Ve her şeyi görüyoruz. Sonuçta bunların hepsini görüyoruz. Örneğin, insanın 

hayatında bunun nasıl gerçekleştiği, iblislerin savaşını. Ve uzağa gitmeyelim. Diyelim ki, 

önceki programda sizinle tam olarak çocuklara, bunun onların arasında, yani gençler 

arasında nasıl olduğuna değindik. Herkes okullarda okudu, her ülkede okullar var. Bu bir 

sınıfta nasıl oluyor? Sıradan şekilde, herkes mümkün olan her şeyle dikkat çekiyor. Biri 

aklıyla bunu yapmaya çalışıyor, biri saç modeliyle, kimisi de, yani okulda yasak olsa bile 

tırnaklarını (kızlar) boyamaya çalışıyor… 

 

T: Doğru. Oysa biri bunu provokasyonlar ile yapıyor, öyle mi? 

 

IM: Kesinlikle. Oysa erkek çocuklar ne kadar havalı ya da ne kadar aptal olduklarını, 

sınıfın ortasında başlarının üstünde durduklarını ya da başka bir şeyi göstermeye başlar. 

Bu tam olarak neyin çekilmesi? Dikkatin (A: Dikkat). Ne için kavga sürüyor? Dikkat için  

 

Şimdi, daha yetişkin bir yaşam alalım. Ve öyle değil mi? Ne için savaşıyorlar? Dikkat 

çekmek için. Çok ilginç bir örnek daha vereyim. Arkadaşlar, akrabalar veya yakınlar bir 

araya toplandı, pek çoğunun böyle durumları var - bir tatil, bir doğum günü partisi… 

Saygın, ciddi insanlar geliyor değil mi? Masaya oturup birer kadeh içiyorlar. İşte bu, bir 

iblis çıktı. Şahsiyetin iblis üzerindeki etkisini kaybetmesi için elli gram alkol yeterlidir, 

yani iblis mutlak olarak hüküm sürmeye başlar. İnsanlara ne olduğunu görüyoruz? 

Öncelikle, övünmeye başlıyorlar, değil mi? 
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Herkes dikkatleri üzerine çekmeye başlıyor ve şöyle başlıyor… “Bende öyle bir şey var 

ki…!” – “Ah, büyük mesele! Oysa benim.... var!” Doğru? “Benim öyle bir ağrım var 

ki!..” deseler bile – “Senin acın bir hiç! Benim gerçekten ağrım var!..” Biri, “Arabamı 

kontrol et!” diyor. – “Bu araba mı?! Benimkine bak!..” Ve bu yarışma başlıyor… 

 

A: Halat çekme oyunu, kim daha fazla çekerse... 

 

IM: Ne için savaş? Dikkat için ve kişinin egosunun dışarı çıkması. Ve bu her yerde ve her 

zaman ve iblisin olduğu tüm seviyelerde gerçekleşiyor. Bu doğru. 

 

A: Öyleyse, bu anlarda, bu tür durumlar gerçekleştiği zaman, insanın yaşamadığını, onun 

yerine iblisin yaşadığı ortaya çıkıyor. 

 

IM: Kesinlikle, elbette.  

 

A: Ve tamamen kendi hayatlarının içinde olan bu iblisler birbirleriyle rekabet ediyor, ki 

bu daha fazla dikkat çekebilir… 

 

IM: Tam olarak. Şahsiyet illüzyondadır, kördür, gelişmez, yaşamaz. İnsan gelişmez. 

Sonuçta, Şahsiyetin hayatı nedir? İlk başta, bu Şahsiyetin büyümesidir. Bu nedenle 

söylüyorum: büyüme zamanı. Bunu kaç kez söyledim? Büyümek Şahsiyet olarak 

gelişmek, ruhsal olarak gelişmek anlamına gelir. Eğer Şahsiyet gelişmezse, beslenmezse.. 

Ve gerçekten dikkat ile beslenmeye ihtiyaç duyar. Şahsiyetin tahsis ettiği bu dikkat, 

aslında onun aracıdır. Bu basitçe bilinç tarafından yanılsamalar için çalınıyor. Ve o  

Şahsiyete “Her şey yolunda: yaşıyorsun, varsın. Dünya olduğu gibidir - maddidir. Başka 

bir şey yok" denir. 

 

A: Ve hiç bir şey yapamıyorsunuz. O bilinç Şahsiyeti zayıf ve inaktif olduğuna 

inandırmaya çalışır? 

 

IM: Daha fazlasını da söyleyeceğim. Hakim çoğunluk… Aslında. Dünyadaki insanların 

%99'u ve hatta daha fazlası Şahsiyet olduklarını bilmiyorlar. Bugün milyarlarca insan 

bilinç olduklarına inanıyor. Bu talihsizlik değil mi? Bunun bir talihsizlik olduğuna 

inanıyorum. Ve büyük bir talihsizlik. 

 

T: Ayrıca doğru bir şekilde not ettiniz, evet, ortaya çıkıyor ki, bu bilgi eksikliği 

olduğunda, öyle bir durum ortaya çıkıyor ki, insan sadece bu düşüncelere kafasında 

inanıyor, bazı görünmez dünyalar, bazı gizli güçler, karanlık kuvvetler ondan daha güçlü 

olduklarına. 

 

IM: Buna inanmıyorlar. Mesele şu ki, insanlar gizli güçlere inanmıyorlar, alt şahsiyetlerin 

olduğuna  inanmıyorlar… Bilinç bunu algılamaz. 

 

T: Aynı zamanda korkar, bilinç korku deneyimler.  

 

IM: Korkar, çünkü bunun var olduğunu bilir.  
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A: Ve o tam olarak onun bir parçası, ortaya çıktığı gibi.  

 

T: Böyle bir uyumsuzluk.  

 

IM: Elbette. Ve burada ilginç bir fenomen var, böyle bir hile, diyelim ki, insanın 

kafasındaki o iblis ile. Şahsiyete, daha doğrusu birincil bilince, cadıların, iblislerin ve 

benzerlerinin olmadığını bildirir. Ama hemen korkutur ve bunların var olduğunu söyler. 

Ve böylece, kişinin kendisinde bir uyumsuzluk ortaya çıkar - buna hem inanır hem de 

inanmaz. Ama aynı zamanda sürekli bununla karşılaşır ve kanıt bulur. 

 

Sonuçta, herhangi bir insan hayatında birçok kez bu şeytanlığın tezahürüyle, bu karanlık 

güçlerin tezahürüyle ve çeşitli şeytanlarla karşılaşır. Sürekli buna. Birçok insan 

medyumları görmeye gider. Medyumlar aslında buna inanmazlar, çünkü medyumlar 

arasında %99'u şeytanın diktesiyle insanların sırtından para kazanıyor. 

 

T: Şarlatanlar, evet.   

 

IM: Evet. Bu sistemin dayatmasını gerçekten geliştiren yetenekli insanlar var, onlar 

duyular dışı yetenekler geliştiriyorlar. Ve gerçekten de hem insanları hastalıklardan 

kurtarabilirler, hem de insanın içindeki hastalıkları görebilirler. Ama hap varsa, ultrasonik 

test, MR ve diğerleri varsa, bunlar daha doğrudur… 

 

Basitçe söyleyeceğim, hiçbir psişik asla hangi organın, nerede ve tam olarak neyin yanlış 

olduğunu söyleyemez. Yani, onu tanımlamaz. “Evet, oradaki organ” diyebilir ve yaklaşık 

olarak… Basitçe söyleyeceğim, 30-40 yıl çalışmış biruzman doktor, bir pratisyen hekim 

en iyi psişiktir.  İnsana sadece bakarak birçok şey söyleyebilir. Öyle değil mi? 

 

Yine de insanlar inanırlar, çünkü peri masalları isterler. Ve yine peri masalları istiyorlar, 

büyü istiyorlar, ama bir yandan da inanmıyorlar ve üçüncü olarak bütün bunlardan 

korkuyorlar. Bu nedenle, kişinin kendi içinde meydana gelen çelişkiler ortaya çıkar. Ama 

neden? Çünkü iblisin dayatmasına göre yaşıyor. İblis, şeytan, kişinin kendi içinde 

saklanmakta ve kişiyi şeytanın varlığına inanmamaya zorlamaktadır. Neden? Çünkü 

aslında bunu kişiye söyleyen kendisidir. Ve onu bulmak son derece zor. Bilincinizi nerede 

bulabilirsiniz? Basit bir soru. 

 

IM: İgor Mikhailoviç, az önce medyumlardan da bahsettiniz… Ayrıca daha önce manevi 

olmayan insanların bir grupta ortaya çıktığı ve “Hissediyorum, hissediyorum” dediği 

durumlardan biraz bahsettiğinizi hatırlıyorum. Bu süptil enerjilerin duyumları herhangi bir 

şekilde bağlantılı mı? Çünkü insanlar genellikle bunları ruhsal gelişim ile, bazı ilerlemeler 

ile ilişkilendiriyor… 

 

IM: Arkadaşlar, bunun ruhsal olmakla hiç bir ilgisi yok. Ve çoğu durumlarda bu, tersine 

ruhsallığın önünde durur. Bu problemdir. Oysa bunu öğrenmek son derece kolaydır. 

İnsanın bu yetenekleri geliştirmesini sağlayan sıradan meditatif uygulamalar, bu zor değil. 

Herhangi bir insan buna sahiptir. Ve gerçekten de insan, elleriyle derecenin milyonda 

birine kadar olan ısı dalgalanmalarını hissedebilir. Nöronlarımız, elimizdeki parmaklar 

son derece hassastır ve bunda özel bir şey yoktur. Yani, ellerini belli mesafelerde dikkatli 
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bir şekilde dolaştırarak, herhangi bir insan bunu hissedebilir. Oya, bunun manevi 

uygulamalarla ne ilgisi var? 

 

A: Hiç 

 

IM: Bu basmakalıp bir beceridir... 

 

Teya: Manevi olarak geliştiği zaman, insan görünmez dünyanın tezahürlerini mutlaka 

hissetmeye başlar mı?   

 

IM: Hayır, zorunlu değil. Böyle şeyler de olur, gerçekten, psişiklerin herhangi bir sınırına 

uymayan metafizik yeteneklerin gelişimi olabilir. Ve bu aynı zamanda insan düşüncesinin 

anında uygulanacağı bir yetenek kazandığında da olur. 

 

Böyle şeyler olur. Çoğu zaman bunlar, bir insanı yoldan çıkarmak için tam olarak şeytan 

tarafından yutturulan araçlardır. Ve bizim yanımızda duran böyle birçok insan tanıyoruz, 

ama bu süper yeteneklerin tezahürleri, söylendiği gibi, bu insanları manevi yoldan 

saptırdı, çünkü yine büyü yetenekleri kazanıyorlar, birilerini etkileme fırsatı kazanıyorlar - 

ve burada sistem onları yoldan çıkarır. Sonra, bildiğimiz gibi, alkol ve uyuşturucu 

bağımlılığı izler - ve hoşçakal. 

 

A: Sonuçta, çelişki ortaya çıkıyor, bu yetenekler ve her şey onun tarafından değil, kişi 

tarafından değil, Şahsiyet tarafından değil, iblisi tarafından kazanılıyor. 

 

IM: Pek değil, onları tezahür ettiren sadece iblis ve hepsi bu.  İblisin onun bazı 

prensiplerini çiğnemesi, tezahür ettirmesi daha kolay… Sistem için, diyelim ki, bu türden 

bazı tezahürleri sergilemek, insana göstermek için bir tür fırsat vermek, çok daha kolay… 

Sonuçta, bunu yapmak isteyen o bile değil. Onun önünde oynayan iblis. Bu böyle bir 

teatral performans. İnsan buna inanırken ruhsal yolunu unutur, dikkatini bu yeteneklerin 

gelişimine yatırır. Başlangıçta, iblis aslında ona ne söylüyor? – “İblislere karşı 

savaşacaksın, Geliar  olacaksın. Bak, ne yeteneklere sahipsin!” Ve kişi gelişmeye başlar... 

"Öğren, onları şimdiden geliştirmeye başla." Her şey her zamanki gibi. Onları 

geliştirmeye başlar ve… hepsi bu 

 

Tatyana: İgor Mihayloviç, eğer bu yetenekler, daha doğrusu böyle tezahürler ruhsal yolda 

değil de, çok daha önce, küçük yaşlarda, on iki ile on altı yaş arasında başlarsa?  

 

IM: Bu olur, elbette.  

 

T: Öyle durumlar oluyor ki, doğru bir şekilde söylediğin gibi, çocuklar anında bazı en 

küçük ayrıntılarına kadar uygulanan bazı sahneleri görüyorlar ve bundan  korkuyorlar, 

sadece kendilerini kapatıyorlar ve herhangi bir şekilde düşünmekten bile korkuyorlar. 

çünkü düşünceleri için sorumluluk hissediyorlar. Bu nedir? Bir genç ne bilmeli? 

 

IM: Bu da olur... İnsan, deyim yerindeyse, sorumluluk hissediyorsa, özellikle de bir 

gençse ve bazı görüntülere dikkat etmemeye çalışıyorsa, onun için iyi bir şey… Yine, bu 

görüntüleri ona kim sağlıyor? Bunu kim uyguluyor ve karşılığında ne alıyor? Sonuçta, en 

değerli olanı, Hayatı elinden alır. Ve bazen o, bu iblis, geleceği de insandan alır. Ama, 
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insan bunun tehlikeli olduğunu hissederse ve iblisi beslemeyi bırakırsa – olgun bir 

Şahsiyet olarak kesinlikle doğru olanı yapar. Bu harikadır. 

 

T: Yani, bu yaşta sistem büyü ile bir tür kancayı takar, öyle değil mi?   

 

IM: Bir çocuk… konu şu ki, oyun hamurunu sever ve burada çok şey onun seçimine 

bağlıdır. Sonuçta, birincil dalgadan sonra insan ilginç hale gelir, özellikle sistem için 

ilginç. Bunun hakkında zaten konuştuk. Ve tam olarak ikincil dalgalanmanın eşiğinde 

veya ikincil dalgadan sonra, o sistem için özellikle ilginçtir. Yani, bu yüzden birçok dinde, 

Zerdüştlükte, biz de bundan bahsettik, ikincil dalga zamanına kadar insan kime hizmet 

edeceğine karar vermelidir: Tanrı'ya mı yoksa şeytana mı hizmet ettiğine karar vermelidir. 

Ve eski dinlerin harika yanı da bu, çünkü daha sonra diğer dinlerde unutulmuş olan özü 

hala koruyorlar. 

 

T: Ayrıca ilginç, çocuklar konusuna değindik. Görünen o ki ve oldukça ilginç, 

psikoterapistler ve psikiyatristler, alt şahsiyet konusunda araştırma yaparken ve programa 

hazırlanırken bilgilerinde boşluklar olduğunu anladıklarını görmüşler.  

 

Özellikle çocukların görünmez arkadaşları konusuna gelince, çocuk bazılarıyla iletişim 

kurduğu zaman, yetişkinlerin inandığı gibi, hayali bir arkadaş, çocuk onu adıyla çağırır, 

yanına oturmaya davet eder veya “Büyükanne, beni bu Joe amca ile bırakabilirsin” der. 

Bu nasıl bir fenomen? Bu, alt şahsiyetlerin bir tezahürü mü, yoksa değil mi? 

 

IM: Şu şekilde söyleyelim, bazı psikiyatristler bunun bir çeşit bölünme olduğunu 

söylüyor. Bunu bir hastalığa ya da çocukların fantezilerine bağlıyorlar. Açıkçası, bunun 

alt şahsiyetler ile bir ilgisi yok, kesinlikle değil. Ama, görünmez dünya bir okyanus 

gibidir. Bundan birçok kez bahsettim, orada çok zeki yaratıklar yaşıyor ve bazen 

insanlardan çok daha zekiler. 

 

Yine de hepsi yemek istiyor. Ve çocukların bu görünmeyen arkadaşları arasında iyileri 

olduğu gibi kötüleri de vardır. Bazen görünmez arkadaşlar görünenlerden çok daha iyidir. 

Ve bazen dediğin gibi, çocuğu bu Joe amca ile bırakmak çok daha iyidir. Sadece bunun ne 

olduğunu ve kim olduğunu araştırmak gerekiyor. Bu, bir çocuğu alkolik olan, gaerçekte 

yaşayan Jack amcaya bırakmaktan çok daha güvenli olacaktır. Gerçek şu ki, çoğu 

durumda çocuklar bu yaratıkları gerçekten görüyor ve onlarla serbestçe iletişim kuruyorlar 

ve onlar gerçekten çocuklar için varlar. Ama hepsi kötülükten çok uzak değiller... 

hepsinden çok uzakta kötüler. Yine de şunu anlamalısınız ki onların hepsi sadece yemek 

istedikleri için çocuklarınızla iletişim halindedir. Onlar ilginçler… 

 

Anna: Yani, gelmelerinin nedeni bu mu? Dikkat için, öyle değil mi? 

 

IM: Kesinlikle, dikkat için, evet. Dikkat enerjidir, elektrik gibi. Bazı insanların bilinci 

kaynamaya başladı ve tam olarak bu doğru olduğu için kaynamaya başladı. 

 

T: Neden, bu kadar erken yaşta? Yani, çocuklar açıklar mı? Veya onlar çocuklardan ne 

istiyorlar? 
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IM: İkincil bilinç o kadar gelişmemiştir. Sonuçta, doğmakta olan iblis zayıftır, aynen 

Şahsiyet gibi. Ve o gelişir… aynı anda gelişmeliler. Oysa, genel olarak konuşursak, 

Şahsiyetin gelişmesi doğru olacaktır, oysa bilinç ikincil olarak gelişmelidir. Elimizde ne 

var? Bilinci geliştiriyoruz ve çocuklarımızda Şahsiyeti geliştirmiyoruz, çünkü biz 

kendimiz böyleyiz. Bu nedenle, deyim yerindeyse böyle bir dengesizlik olduğu ortaya 

çıkıyor. 

 

Ama, bir insan iblisi doğar, o gelmez. Oysa, bir alt şahsiyet geldiği zaman, özür dilerim, o 

gelen olgun bir yaratıktır, bazen çok yaşlı ve çok deneyimlidir. Burada kesinlikle bir 

rekabet var, genç bir bilinç ile yaşlı deneyimli bir alt şahsiyet arasında… Yani, bu 

görünmez olanlar doğal olarak görünür hale geliyor, çünkü Şahsiyetin etkinliği var, yani, 

o kadar kapalı değil… Çocuk Allah'a daha yakındır derler. Neden? Çünkü şeytan o kadar 

kuvvetli değil. Konu bu. Ve bu nedenle, İsa havarilerine 'çocuklar gibi olun, yani, açık 

olun, hissedin" dediği zaman... Çocuklar hisseder, bu algıya sahiptirler – hisler 

aracılığıyla. Ancak, gelişmemişse, elbette insan buna sahip olmaz. Bu nedenle, kişi yine 

de Tanrı'ya daha yakın olmalıdır. 

 

A: Ayrıca alt şahsiyetler konusuna devam edersek… Psikiyatristlerin ve profesyonellerin 

oyunlarına hazırlık sırasında öyle bir konuya değindiler ki, bir adamın ölen kızının alt 

şahsiyeti onu ziyaret etti ve rüyasında geleceği tahmin etti. Oysa, bir alt şahsiyetin 

geleceği tahmin etmesi nasıl mümkün olabilir? 

 

IM: Kolayca. Üç boyutluluğa kilitlenmiş bir insan için bu mümkündür. Elbette teknikler 

var, kendi içinde bu tür yetenekleri geliştirme fırsatı var ve dedikleri gibi geleceği görmek 

mümkün. Ama bunun için, dördüncü boyutun ötesine geçilmelidir. Oysa alt şahsiyet 

üçüncü boyutta olmaktan çok uzaktır, bu yüzden onun için gelecek, sistemin kendisinin 

programladığı gelecek... Oysa sistem, bildiğimiz gibi, kesinlikle yazılmış bir senaryodur. 

 

İnsanlar "Kader. Kaderinden kaçamazsın" diyor. Eğer sistemin yasaları ile yaşarsanız, 

kaçamazsınız. Eğer kaderinde tökezlemek varsa, tökezlersin. Sistem böyle istiyor. İşte o 

zaman bir alt şahsiyet kolayca gelip bir şeyleri tahmin edebilir, çünkü onun için bunlar 

açık haritalar, deyim yerindeyse. Onun için hiç sorun değil. Ve bu haritalar sayesinde 

nereye ve nasıl hareket ettiğinizi görebilir. 

 

A: Çünkü kendisi bu geleceği algoritmalarla tam olarak programlayan bu sistemin bir 

parçası. Doğru mu? 

 

IM: Elbette. Ama mesele şu ki, insan burada, üç boyutlu olarak yaşadığı sürece, bilinci de 

zayıf… Teması vardır, o sistemin bir parçası, gösterdiğinden çok daha fazlasını biliyor. 

Ama konu kapanmıştır, geleceğin konusu ve diğer her şey kapalıdır. 

 

Ve Şahsiyet, gelişene kadar “ölüm” diye bir kavram olduğunu, ölüm sonrası kader vb. 

olduğunu bile anlamaz. Ama, diyelim ki insan canavarın diktatörlüğünden ruhsal olarak 

kurtulduğunda, o zaman her şeyi anlar. Her şey ona ifşa edilir, aynen fiziksel bedenin 

ölümünden sonra ifşa edildiği gibi. Esasen, fiziksel bedenin ölümünden sonra, Şahsiyet 

geliştiyse, o da her şeyi kavrar, ama yetersiz… 

 

A: Ama zamanında değil. 
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IM: Doğru, ama çok geç.. Bu ifşa edilir, ama ne yazık ki, sadece sonrasında, ölümden 

sonra ifşa edilir. Oysa bunu insanın ömrü sırasında öğrenmek mümkündür. Problem ne?  

 

A: Eğer insan ruhsal yolu izlerse ve bilincin ve canavarın bağlarından özgürleşirse, o 

zaman artık sistemin geleceğine uymaz.   

 

IM: Oraya uymaz. Elbette. Basit bir örnek vereyim, bu anlaşılabilir olacak çünkü modern 

dünyada bu çeşitli elektronikler üzerinde çok çeşitli oyunlar var… oyun cihazları ve 

benzerleri. Ve böylece oyunlarda her şey programlanmıştır. 

 

Hangi yöne, hangi yöne giderseniz gidin – her şey programlanmıştır. Programlanmadığı 

bir yere girerseniz duvara çarpıyorsunuz. Hayatınızda, programlanmadığı bir yere 

giderseniz, tersine dönersiniz. Aynen bir oyunda olduğu gibi. Bir oyunda, oyunun kenarını 

görebilirsin, hayatında bunu görmezsin - sistem seni tersine çevirir. Ama, tüm adımlar 

programlanmıştır. Oysa insan, diyelim ki sistemin dayatmasından kaçtığında, sistem onu 

öngöremez. Yani o insan istediği gibi hareket eder ve istediği yere gider. Bu nedenle 

sistem tahmin edemez. 

 

Bir zamanlar Cayce gibi ünlü kahinler olduğundan bahsetmiştik, örneğin (T: Cayce, evet), 

evet, Vanga (T: Nostradamus), Nostradamus, doğru. Pek çok şeyi öngördüler, ama 

bunların çoğu gerçekleşmedi. Neden? Sonuçta, bir insan için gerçek oluyor… 

 

Örneğin, yıldan yıla gidiyoruz – bu gerçek oluyor. Ve sonra aniden – hayır, bu bir ıska… 

Ve sonra tekrar. Neden? Çünkü kahinin sözünü ettiği kişi farklı bir adım atmıştır. 

 

A: Veya biri... kendi ortamında sistemin senaryosunun ötesine adım attı.  

 

IM: .. kendi ortamında bir adım attı, evet. Yine, özgür bir adım - ve, ana çizgi takip edilse 

de senaryo harap oldu. Cayce'nin dünya için büyük bir felaketi kehanet etmesinin nedeni 

budur, öyle değil mi? Oysa, her şey insanlara bağlıdır: eğer bir adım atarlarsa - her şey 

farklı olur. Vanga insanlar için pek de iyi bir hayat öngörmedi. Eğer insanlar bir adım 

atarlarsa, farklı olacaktır. Her şey insanlara bağlı.  

 

A: Ama o "Ateşli İncil"in gelişini de öngördü. 

 

IM: Bunu tahmin etti, evet. Sistem ne zaman cezalandırılacağını biliyor.  

 

A: Ve ayrıca, konunun devamında... 

 

IM: Bundan da hoşlanmaz. 

 

A: Oyunlardan ve oyunlarda bir karakterin nereye gideceğinin programlandığından söz 

ettin. Ve fotonlar ile tam olarak öyle bir deney vardı ki, bu dünyayla ilgili de aşağı yukarı 

benzer bir teori vardı, bir insanın dikkati olduğu sürece bu dünya var, ama dikkat ortadan 

kalkar kalkmaz, o var olmaya sona eriyor. Bu dünya gerçekten öyle bir şekilde inşa 

edilmiş ki, dikkatinizi bir şeyden uzaklaştırırsanız o artık var olmayacak mı? 
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IM: Elbette. Ve ne için? Sonuçta, burada ne oluyor? Daha fazlasını söyleyeceğim, iblis 

insan (yani insanlık) canlı olduğu sürece canlıdır. Sistem ruhu olan varlıklar var olduğu 

sürece vardır. Artık ruhu olan varlıklar olmadığında, sistem olmaz. O anlamsızdır. O ne 

için gereklidir?  

 

A: Yani, sistem yalnızca dikkatimiz nedeniyle yaşıyor. 

 

IM: Kesinlikle.  

 

A: Ve hepsi, onun başka kaynağı yok.  

 

IM: Ama ne için?  

 

T: Yani, o bir gözlemcinin bakışlarının yönlendirildiği gerçekliği ayrıntılı olarak çizer, 

öyle değil mi? Yani, dalgadan parçacığa..  

 

IM: Basitçe söyleyeceğim: tüm bu elektronik cihazlara ne ile güç veriliyor?  

 

A: Elektrik. Enerji.   

 

IM: Kesinlikle doğru. Dikkat nedir?  

 

A: Enerji. 

 

IM: Enerji neyden kaynaklanır? Şahsiyetten. Şahsiyet enerjiyi nereden alır? 

 

A: Ruhtan. 

 

IM: Ruh nereden alıyor?  

 

Anna: Ruhsal Dünyadan.  

 

IM: Ruhsal Dünya saf Allat'tır.   

 

A: Evet, Hayatın kaynağıdır.  

 

IM: Bu sizin için yanıttır. Yani, sistem (şeytan) tam olarak Şahsiyetler, yani ruhlar var 

olduğu sürece var olabilir.  

 

T: Bu da ilginç, ayrıca son günler konusuna da biraz değindiniz. İnsanlar merak ediyor: 

Kavşak (dönüm= zamanının sonunda üçüncü ve altıncı boyut arasındaki sınırın silindiği 

ve insanların oradaki bu yaratıkları görebildiği doğru mu? 

 

IM: Görebilirler... silindiği zaman bir anlığına. Sevinmek için zamanınız olmaz, 

arkadaşlar. Çünkü bu sınır, fiziksel bedenin ölümü anında silinir. Aynı şekilde silinir ve 

insanlar görmeye başlar. Başlangıçta kavradıkları ilk şey nedir? Beden olmadığı, sadece 

yoktur. İkinci şey nedir? Belirli boyuttadır, ama alışılmış boyutta değil.  
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Üçüncüsü, umutsuz ve çaresiz olmaları. Ve o zaman şimdi gizlenmiş olan dünya yapısını 

kavramaya ve anlamaya başlarlar. O zaman şeytanın var olduğunu, Tanrı'nın ve 

dünyadaki diğer her şeyin var olduğunu, bir insanın hayatı boyunca ne kadar çeşitli gizli 

mucizeler olduğunu ve hayatın ne kadar çeşitli olduğunu anlarlar. Ve insan dikkatinin 

gücünün ne olduğunu ve Tanrı'nın Sevgisinin ne olduğunu anlarlar. Her şeyi anlarlar, ama 

çok geç. Ve yine o alt şahsiyet, ne pahasına yaşıyor? 

 

Aslında ruhtaki bir parazit gibi, öyle değil mi? Ve onlardan pek çok olabilir. Bir köpeğin 

üzerindeki pire gibidirler. Bir pire neden bir köpekte yaşar? Köpeğin kanından dolayı. 

Yani yine aynı yayılımlardan dolayı, tam da o Allat'tan dolayı. Ruhun bir parçası olan o 

Şahsiyetin varlığı, ama sadece böyle bir şey kaldı… Evet, yumurtadan çıkmamış 

gelişmemiş bir civciv olur. 

 

T: İnsanlardan ayrıca bir soru var, "Ve böylece, genel olarak konuşursak... Altşahsiyete 

karşı nasıl savaşılır? İnsan sadece bilincini mi yenmek zorundadır?  

 

IM: Bir dakika, neden altşahsiyet ile neden savaşılsın? Sonuçta, yine, altşahsiyete karşı 

savaşıp savaşmamak... Örneğin, buna yaklaştık, soruyu sordun. Eğer insan altşahsiyetinin 

faaliyetini hissederse, eğer altşahsiyet aptal ve kötü ise, sadece onu kapatın. Basitçe 

söyleyeyim. Eğer bir insan ruhsal olarak bilincini kontrol ettiği noktaya kadar gelişirse ve 

bilinci gerçekten bu şeritte, programımızın başında tartışmaya başladığımız yoldaki şeritte 

yaşıyorsa ve bilincinin kırmızı çizgileri geçmesine izin vermiyorsa, o zaman o insan 

kesinlikle altşahsiyetlerin, üçüncü kuvvetlerin, onuncu kuvvetlerin, hatta yirminci 

kuvvetlerin olup olmamasını umursamaz - kesinlikle her şeyi kontrol eder. Ve o özgürdür, 

o yaşar.    

 

Ama, eğer bu kişi aktif, deyim yerindeyse, aptal, alkolizme teşvik eden veya içinde 

Tanrı'ya ve ilahi olan her şeye küfreden, şüpheler eken aktif bir alt şahsiyete sahipse veya 

sahip olduysa… Sonuçta, ruhsal olan her şeyin bu reddedilmesini kışkırtan, şüpheleri 

ortaya çıkaran ve insanları ürküten çoğu zaman alt şahsiyettir.  

 

A: Buna tepki olarak aktif hale gelir. 

 

IM: Doğru. Ya insanı dizlerinin üzerine çökmeye zorlar veya.... Yine, dizlerinin üzerine 

çökmek, ama içsel olanı kabul etmemek, kendi üzerinde çalışmamak. Dışsal olanda bir 

hareket. Elbette, böyle bir altşahsiyeti kapatırsınız... yine, kendi üzerinde çalışmayan 

gelişmemiş bir insandı, ve hepsi bu. Onu beslemezsiniz. O dikkat için geldi. Eğer dikkat 

etmezseniz - o ortadan kaybolur.  

 

Ama eğer, özür dilerim, şanslı iseniz ve o altşahsiyet (örneğin) çok akıllı bir profesör ise, 

sadece ona tutunmalısınız. Çünkü o bilgi pınarı, kaynağıdır. O cebinizdeki kütüphanedir. 

Oysa o yalnızca dikkate ihtiyaç duyar. Bilinç için, altşahsiyet için ve tüm diğerleri için 

sınırlar koyarsınız. O zaman altşahsiyetiniz siz dilediğiniz zaman aktive olur. O bir 

yardımcıdır. Ve o zaman böyle bir simbiyoz gerçekleşir, görüyor musunuz? Yani, siz 

dikkatinizi verirsiniz - o yalar, acı ve ıstırap deneyimlemez.  

 

Ve bir zamanlar yaşamış ama çok zeki biri, hayatı biliyor, gerçekten faydalı öğütler 

veriyor, ipuçları veriyor… Bu nasıl oluyor? İnsan bunu fark etmez. Diyelim ki, sıradan bir 
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insanı ele alırsak - bunu anlamayacaktır. Eğer insan ruhsal olarak gelişmişse, bilincinin 

nerede olduğunu, nerede bir aktivasyon olduğunu kesinlikle anlar… 

 

T: Başka birinin deneyimi.  

 

IM: Elbette. Eğer böyle bir bilgi pınarı gelirse - bu bir şanstır! Yine, eğer okul çocukları 

şimdi bizi izliyorlarsa, kıskanacaklarını anlıyorum. "Altşahsiyet olarak böyle bir 

matematik öğretmenim olmasını dilerdim" diyecekler. Matematik de iyidir. Matematik 

matematiktir. Çok şey ona dayanır. Fizik bile matematiksiz fizik değildir.  

 

T: Bir keresinde bunun ilave hafıza terabaytları gibi olduğunu paylaştığını hatırladım.  

 

IM: Elbette. O, çalıştığınız bilgisayarınızın yeteneklerinin bir uzantısıdır. Bu 

olağanüstüdür. Sadece onun sınırların ötesine geçmesine izin vermemelisiniz. Ve kim 

olursa olsun o matematik profesörünü bilincinizi tuttuğunuz aynı sınırların içinde 

tutmalısınız. Yani, sizin kurallarınız olmalı, onların değil. Ne yazık ki, insanlar bu kurallar 

ile yaşıyorlar.  

 

Teya: Soru, bu durumda kimin kimi kontrol ettiği, değil mi. 

 

IM: Onlar katı bir hiyerarşi içinde yaşıyorlar. Sonuçta, hem bilinç hem de alt şahsiyet çok 

katı bir hiyerarşi içindedir. Bu yüzden bilinç her zaman patron ya da başka bir şey olmak 

için mücadele eder. Ve hemen patronunun aptal olduğunu düşünür, anlıyor musunuz? 

Yani o daha fazlasını bilir. Bu hiç bitmez… Çünkü karanlık güçlerin dünyası bir hiyerarşi 

dünyasıdır. Ve bu dünya, bizim dünyamıza kendini empoze etti ve bu yüzden burada 

hiyerarşi dünyamız var. Sadece patronlarımız ve astlarımız var. Ve birbirine hakim 

olmaya çalışan iki arkadaş. Bu öyle değil mi Bu. Oysa manevi bir toplulukta bu ortadan 

kaldırılmalıdır. Özür dilerim, eğer bu hiyerarşiler dinlerde aptallıkla, dinlerde üstün bir 

yönetici olması ile sonuçlanıyorsa, bu tam bir totalitarizmdir. 

 

Teya: Öyleyse, İnsanların daha üstün bir rütbeye veya daha yüksek bir konuma sahip 

olanlardan önce belirli yalakalığa sahip olmalarının nedeni bu mu? 

 

IM: Elbette, kesinlikle. "Eğer bir pozisyonu işgal ediyorsa, eğer yüksek bir pozisyonu 

tutuyorsa, o şimdiden cennetsel bir varlıktır." O ne tür cennetsel bir varlık? Bunu tam 

olarak tersine çevirin. O zaman doğru olur.  

 

A: İşte bir diğer ilginç şey. Görünmez dünyada, insana sadece zarar veren yaratıkları mı 

var yoksa, belki ona yardım edenler vardır?  

 

IM: Hayır. neden? Neden uzağa gidelim. Ortada olanları ele alalım - gök balığı. Hiç bir 

şekilde. Onlar ne iyidir ne kötü. Zarar verirler mi? Hayır. Ama bir çok deney yaptık, öyle 

değil mi? Burada, Koordinasyon Merkezinde bile, insanlar ruhsal uygulama yaparken ve 

muazzam sayıda gök balığı ortaya çıktı. Veya Piramit ile deneyler. Yine, neden? Dikkatin 

yatırılması. Enerjinin tezahürü. Yani, yiyecek. Bu güvercinlere darı serpmek gibi bir 

şeydir ve onlar aşağı süzülüyorlar, bunlarla da aynı. Görünüşe göre yiyecek bir şeyler var 

ve yemeye geliyorlar. Ve keşfettiklerinde… Eğer aynı anda onları beslemeye devam 
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edersen, gittikçe daha fazla oluyorlar. Ve burada onların sürülerini gördük. Pekala, Yine, 

bakın, nasıl bir hiyerarşileri var, öyle değil mi? 

 

Onlar piramidin olduğu yerdeyken, önce küçük gök balıkları ortaya çıktı, bu kaydedildi. 

Sonra plazmoidler geldi ve gök balıkları ayrılmak zorunda kaldı. Bu yüzden, nedir? 

Plazmoidler üstünler, anlıyor musunuz? Bu çok yarı-görünür bir hiyerarşi. Artık 

tartışamazsınız, bunlar gerçekler. 

 

Anna: İnsanlar koruyucu melekleri soruyorlar, yani, insana yardım eden özel yaratıklar 

gibi.  

 

İgor Mihayloviç: Oysa, aslında koruyucu melek nedir? Koruyucu melek vicdan ve 

Şahsiyetin özgürlüğüdür. İnsanın koruyucu meleği tam olarak Şahsiyettir. Koruyucu 

melek Şahsiyetin özgürlüğüdür - koruyucu melek tam olarak budur. O vicdandır. İçeriden 

gelen şeydir. ama, insanlar bunu farklı şekilde algılıyor. Yine, basit bir örneği ele alalım. 

Bir insan gidip suç işliyor... kasten.   

 

Örneğin, finansal bir suç işliyor. Ve bir teftişin geleceğini hissediyor. Ve rakamlarda 

değişiklik yapıyor. Denetim için geliyorlar - rakamlar doğru. Ve gidiyorlar. O diyor ki, 

"Koruyucu meleğim bana yardım etti".  

 

Arkadaşlar, bu öyle değil mi? Oysa, bu zamanda ona hangi koruyucu melek yardım etti? 

Ya, daha akıllı olan bir altşahsiyet-muhasebeci veya yine şeytandandır. Bu nasıl bir 

koruyucu melek olabilir? Bu adamı korumak için Ruhsal Dünyadan mı geldi, yoksa ne? 

Öyle değil mi? Oysa bu günlük hayatta empoze ediliyor.  

 

T: İgor Mihayloviç, ve insanın daha güçlü veya daha zayıf koruyucu meleği gibi bir 

kavrama ne diyorsunuz? Bu var mı? Gerçekten durum bu mu?  

 

IM: Evet, bu. Az önce söylediğim gibi bir bağlamda düşünülürse, bir iblis ne kadar 

güçlüyse, “koruyucu meleğiniz” de o kadar güçlüdür, anlıyor musunuz? Ve eğer o çok 

güçlüyse, o zaman gelenler rüşvet bile almazlar, ayaklarınızın önünde eğilirler ve giderler. 

Ve eğer çok, çok güçlüysen, elini bile öperler. Bu olmuyor mu? 

 

T: Ve ilksel anlamında?  

 

IM: Ve ilksel anlamda, şeytani işler şeytani işlerdir. Basitçe söyleyeceğim. İnsan 

özgürleştiğinde ve gerçekten özgür bir Melek olduğunda ve Ruhsal Dünyaya geldiğinde, 

oraya eşitler arasında eşit olarak gelir. Öyle değil mi? Peygamberlerin size anlattığı bu 

değil mi? Oysa aranızda kimin daha uzun olduğunu ölçüyorsunuz. Peygamberleri 

dinlemeli, unutmamalı ve değiştirmemelisiniz. 

 

Teya: Ayrıca, sayısız Meleğin gelen küçük bir Melek için sevindiğinden daha önce de 

bahsetmiştiniz. Ve neden sayısız Melek sadece bir küçük Melek için sevinir? 

 

IM: Neden? Çünkü bu neşedir? Hayatta kalana, diri olana, Hayat kazanana nasıl 

sevinmezsiniz? Bu gerçekten sevinç verici. Basitçe söyleyelim. İyi pozitif bir aile... çünkü 
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farklı aileler olabilir ve çocuklar doğduğunda herkes mutlu olmaktan uzaktır. Bilincimize 

klişe olarak dayatılanı alalım, tamam mı? 

 

İyi bir aile var, bir çocuk bekliyorlar ve çocuk doğuyor. Bu sevindirici değil mi? En 

azından sevindirici olmalı, değil mi? Oradayken, gerçekten sevinçlidir, çünkü insan 

gerçekten doğar. Bu onun seçimidir. Bu onun yolu. Kendi gelir. Bir çocuk, istediği için 

değil, ebeveynleri ihmalkar olduğu veya bunu istedikleri için doğar. Burada, bu dünyada 

çocuklar böyle doğar. Oysa o dünyada, gelen şeytanı yenmiştir. Eşit olan biri geldi. Bir 

galip geldi. Bu kesinlikle sevindirici ve başka türlü nasıl olabilir? Değerli biri geldi. 

 

A: Bir soru daha var, sonuçta, Şahsiyet Melek ile karşılaştırılıyor, ayrıca kanatların bu 

hareketi var. Ve Ruh olarak Şahsiyetin hareketi nedir, nasıl?... Neyde tezahür eder? 

 

IM: Gelişmede, özgürlükte. Sonuçta, Şahsiyet ne kadar kuvvetli olursa, şeytan onun 

önünde o kadar zayıf olur. Şeytan değil - iblis. Aslında şeytanı bir bütün olarak almıyoruz.  

 

Teya: Neden çoğu zaman kanatların açıldığı bu tür ilişkilendirmeler çiziliyor? 

 

IM: Uçmak, yayılmak. Ruhsal uygulamalar yapanlar veya dinden bağımsız olarak 

gerçekten, gerçekten derin dua uygulamalarına girenler ne hissediyorlar? Dualı bir 

duruma girdiklerinde özgürlüğün tezahürünü hissederler. Bu kanatların açılmasına 

benzemiyor mu? Ya da ruhsal uygulamada, öyle değil mi? Bu gerçekten böyle. Çünkü bu 

pis pulları ve bu bedeni bu iblisler ile birlikte bir nevi fırlatıp atıyorsunuz. Bu nedenle 

Meleğin özgür olduğu ilişkilendirmesi ortaya çıktı. 

 

Ve geçmişte insanlar ne yaptı? Meleğin kanatlı olan ve uçan kuğu gibi bir şey olduğunu 

söylediler. Böyle bir ilişkilendirme vardı. Ve daha sonra, bu şekilde yerleşti. Melek 

kanatları olan ve uçan, gök balığı gibi, yarı-görünür biri anlamına geliyor. Ve bu Meleği 

nerede bıraktılar? Burada, üç boyutlulukta.  

 

A: Oysa gerçekte, bu gerçek sizsiniz.. 

 

IM: Oysa gerçekte, bu sizsiniz. 

 

Teya: Ve çocuklar Melekler ile iletişim kuruyor mu? Bu nasıl işliyor? 

 

Igor Mihayloviç: Yine, basitçe söyleyeceğim: hem çocuklar hem de yetişkinler iletişim 

kurabilir, ama... 

 

Teya: Ama resimler aracılığı ile değil. 

 

IM: Burada küçük bir nokta var. Eğer bir Melek iseniz, Melekler ile iletişim kurarsınız. 

eğer bir iblis iseniz, iblisler ile iletişim kurarsınız. Bu böyle değil mi? Başka türlü nasıl 

olabilir?  

 

Beni bağışlayın, burada herşey katı: benzer benzer ile. Eğer sizde bilinç hüküm sürüyorsa, 

eğer sadece bilinç ile yaşıyorsanız, o zaman başka insanların bilinci ile iletişim kurarsınız. 

Melekler ile iletişim kuramazsınız ve bir Melek olduğunu asla bilmezsiniz. Başka nasıl? 
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Ama eğer ruhsal  gelişim elde ettiyseniz, eğer içinizdeki bu küçük şeytanı yendiyseniz ve 

özgür olduysanız, o zaman sizin gibi özgür varlıklar ile kolayca iletişim kurabilirsiniz.   

 

T: İgor Mihayloviç, hisler yoluyla iletişimle ilgili bir noktayı da hatırlatmak isterim. 

Kızlar bir önceki programın çekimleri hakkında bir şeyler paylaşıyorlardı: hissettiklerini 

ve sonrasında neler olduğunu. Onlar da paylaşırsa iyi olur. 

 

A: Doğru, sonunda herkese ruhsal bir armağan verildi. Ve biz stüdyoda iken, bunu herkes 

ile birlikte yapıyorduk. Ve, programı yeniden izlerken ilginç bir an fark ettik, o tam anı 

daha da derin hissettik. Ve biraz şaşırdık, "Ama, sanki gerçekten orada mevcuttuk gibi" 

diye düşündük. Oysa, onu yeniden izlerken, daha da derin hissettik. Ve sormak istiyorum: 

bu nedir?  

 

IM: Kendinle rezonans. Bu her şeyden önce, kendinle rezonanstır.. Bir önceki programdan 

insanların birliğinin olduğu o an, doğal olarak kendi içinde güçlüydü çünkü aynı anda 

birçok insan vardı ve gittikçe daha da büyüyor. Ama bir insanın sahip olduğu en büyük 

rezonans kendi iledir. 

 

Eğer dostlarımız ilgileniyorsa açıklayabilirim. Bunu yapmak kolay, çok şey gerektirmez - 

sadece bir kamera, tercihen dijital olan. Ruhsaş bir uygulama yaparken, yine arkadaşlar, 

bu, bunu yapabilenler içindir.  

 

A: Özellikle ruhsal bir uygulama…  

 

IM: Ruhsal uygulama. Derin ruhsal uygulama. Veya bazı dinlerdeki bir insan, Ruhsal 

Dünya ile hisler vasıtasıyla karşılıklı bağlantı olduğu zaman gerçekten derin ibadet halleri 

elde edebilir. Dua uygulaması veya ruhsal bir uygulama yaparken, bu tüm süreci 

kameraya kaydedin. Sonra, ekranda görebilmeniz ve hissedebilmeniz ve birlikte uygulama 

yapmaya devam edebilmeniz için kamerayı açın. Bu rezonansı hisssedersiniz ve 

uygulamanız daha yoğun olur. Ve eğer bunu yaparsanız, diyelim ki, her gün yaklaşık aynı 

zamanda.... 

 

Aynı zaman önemlidir çünkü sapmalar vardır. Farklı bir zamanda yaparsanız, farklı 

hissedersiniz. Aynı zamanda yaparsanız... Ay'ın, Güneş'in konumu... Bir sürü faktör var, 

fiziğin derinliklerine inmeyeceğiz, ama bu doğru. Özellikle Güneş, çok güçlü bir etkiye 

sahiptir. Bunu tam olarak aynı zamanda yaparsanız, bu rezonansın arttığını hissedersiniz. 

 

Bundaki paradoks nedir? Bunu on iki kez yaptıysanız ve on ikincisinde birincil olana 

geriye doğru tünel açarsanız, o zaman genel bir açılma hissedersiniz. Bu çok yoğun bir 

şeydir. Elbette, burada yine birçok kişi bir soru soracak: tünel açma nedir? 

 

Bunlar özel uygulamalardır, ruhsal deneyimin gelişimi için gerekli değildir. Örneğin, 

AllatRa'da anlatılan Chetverik kadar gereklidirler. Herhangi bir kişi için faydalı olabilir, 

ama bu belirli bir araçtır. Gözünüzle göremediklerinizi, diyelim ki sıradan insan dünyevi 

gözleriyle algılaması gerekenler için gereklidir. Öyleyse, ruhsal gelişim için gerekli midir, 

değil midir? Ruhsal gelişim için - gerekli değildir, bu şekilde söyleyelim. 
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Ama kendi yapınızı anlamak, insanın sadece duyup gördüğümüz şey olmadığını, burada 

biraz daha fazlası olduğunu anlamak, işe yarar, ama temel değil. 

 

T: Öyleyse, bu profesyonellerin çalışma aleti, öyle değil mi? 

 

IM: Evet, bu sadece iyi bir profesyonel araç. Temel olanlardan biri, bu yüzden verildi. Her 

şeyden önce, anlayanlara verildi, böylece onu kimin ve ne için verdiğini anlasınlar. 

İkincisi, manevi yola yeni adım atan insanlar için bile tamamlayıcı bir araç olarak. 

Kendimizi koruma aracı olarak, kendi dilimizi konuşarak, bir tür kendini savunma. Çünkü 

iyi bir pratikle, gerçekten uygun becerilerle, onu sadece sınırlar içinde, bir şeritte tutmakla 

kalmaz, aynı zamanda sistemin karıştırmayı bile düşünmemesini sağlar. Yani, sizin onun 

için çalışmak yerine sizin için çalışması gereken iblisin yeteneklerini sınırlamak. 

 

A: Öyleyse, Chetverik'te Ön Veçhenin maddi dünyanın parçası olduğu ortaya çıkıyor?  

 

IM: Kesinlikle, o maddi dünyanın parçası, evet. Ama o daha nötrdür ve Şahsiyet ile daha 

fazla ilgisi vardır. Ve kesinlikle maddi bir varlıktır. Aynen enerji yapısının ve bedenin 

olduğu gibi. Basitçe söyleyeceğim: sırtınızın veya göbeğinizin Ruhsal Dünya ile herhangi 

bir ilgisi var mı? İlgisi yok. Bir taraftan, bir tür ilgisi var, ama ilgisi yok. Bu parçalanacak 

olan maddedir.  

 

T: Ayrıca hatırladım... Biraz önce sözünü ettiniz... insanın kendisinin ruhsal uygulamayı 

nasıl yapabileceğinin ve sonra onu on iki kez izleyebileceğinin ve hissedebileceğinin 

deneyimi hakkında konuşuyordunuz. Ve burada bu sayı var - on iki kez... "HİZMET" 

programında da, programı ideal olarak en az on iki kez izlemenin iyi olacağını 

söylediğiniz anı hatırladım.  

 

IM: Söylediğim bu değil.   

 

T: Beş, ama on iki daha iyi.  

 

IM: Dedim ki: ve on iki değil, olması gerektiği kadar.  

 

T: Ne oluyor? Neden böyle bir sayı?  

 

IM: Bu bir döngü. Bir çok şey buna bağlı. Belirli yasalar var. Ama sonra yine: onu olması 

gereken şekilde izlediyseniz, örneğin, sadece ritmi alırsınız ve ritim de rol oynar. Bu nasıl 

oluyor? Eğer iki günde bir izlerseniz - bu on iki kez, eğer her gün izlerseniz - bu on iki 

kez. Eğer her gün beş kez izlerseniz, sonra bir gün kaçırırsanız, ritmi bozarsınız. Yani, 

yapılan değişiklikler vardır. Ve burada matematik çok büyük rol oynuyor. Bu nedenle, 

simbiyozda bir altşahsiyet olan bir matematik profesörüne sahip olmak zara vermez 

diyorum.  

 

T: İnsanlar ayrıca şununla ilgili soru soruyor, "Ruh kendisini tezahür ettirdiği zaman Tanrı 

insanı görür mü yoksa görmez mi?" 

 

IM: Eğer özgürleşmiş Şahsiyet olarak büyük 'İ' ile İnsan kavramını düşünürsek, o zaman 

O elbette görür.  
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T: Ve Ruhsal Yolu yürüyen insanı?  

 

IM: Hayır, görmez. Tanrı onu ruhsal uygulamalar anında göremez. Ama burada hala bir 

fenomen vardır. İnsan Tanrının Sevgisini gerçekten hissetmeye başladığı zaman, bu 

teması kurar, bu Sevgiyi hisseder. Ve bu sevgiyi Ruhsal Dünyaya gönderdiği zaman, bir 

karşılık alır.  

 

Ve bu sevgi ruhsal dünyadan gelir: Tanrıya verdiğiniz şey yüz kat geri döner, görüyor 

musunuz? Daha fazla. Neden? Çünkü bu Sevgi geri gelir. Üzgünüm, ama başlangıç 

aşamalarında Şahsiyet ve ruh var, etkileşim burada, ama Ruhsal Dünya ile değil. İkinci 

aşama ruhunuz vasıtası ile Ruhsal Dünya ile etkileşimdir, ama henüz siz yok. Ve birleşme 

gerçekleştiği zaman, insan gerçekte Melek olduğu zaman, kanatlarını yaydığı zaman, o 

zaman elbette görülür. Bu, hala burada bu bedende olabildiği gerçeğine rağmen kabul 

edildiği zamandır. O Ruhsal Dünyanın bir parçası olur.  

 

A: AllatRa kitabında tam olarak "Tanrı ile diyalog" uygulamasının tanımlandığı 

görünüyor, o anda, bunun nasıl olduğu. Yani, bunun insanın kendisi ile başladığı ortaya 

çıkıyor. Kendisi önce temas kuruncaya kadar... 

 

IM: Ama elbette. Eğer insan kapıyı çalmazsa, hiç kimse onun için açmaz. Ruhsal 

Dünyanın kapısı her zaman açıktır. İnsan gelmelidir. İnsan kimdir? Bunun hakkında 

önceden konuştuk. Basitçe söyleyeceğiz: Olası bir Melek umudur ve apaçık bir şeytan. 

Buna benzer, eğer medeni bir şekilde ifade edersek. Şeytan aşikardır, oysa olası bir Melek 

umudu sadece bir umuttur.   

 

Öyleyse, Tanrı bunu nasıl görebilir? Anlıyor musunuz? Hayal edin: bebek isteyen evli bir 

çifti ele alalım. Henüz hiç bir şeyleri yok, sadece bir dilekleri var. Onu görüyorlar mı, 

görmüyorlar mı? Yanıt bu. Onlar niyetlere sahipler. Bu nedenle, insan sadece bir niyettir.  

 

A: Ama o kendisi bu yönde özgür adımları atmaya başlar başlamaz... 

 

IM: Evet. Ama burada olanların, seçilmişlerin doğumu için, dedikleri gibi, ilk adımı 

atanlar… Buradaki tüm insanlar seçildiler, çünkü buradalar. Rakiplerinin çoğunu geride 

bıraktılar. Ama, gerçekten seçilmiş olanlar, özgürleşecek olanlar olmalıdırlar. Ama bu 

onlara bağlı. Tüm insanların burada ortaya çıkmasından ailelerimiz sorumludur. Bazıları 

doktorlar sayesinde ortaya çıktı, ama yine de ebeveynlerimizin iradesi idi. Öyle değil mi? 

Oysa bir sonraki adım bilinçli bir adımdır, bu bizim mücadelemiz, bizim insani 

mücadelemiz, bunlar bizim adımlarımız. Bu adımları atmazsak, şeytana direnmezsek, 

üzgünüm, hiçbir şey işe yaramaz. Olduğunuz yerde kalırsınız, sadece daha sonra pişman 

olmayın. 

  

A: Bu konuya devam ederek, buraya, üçüncü boyut dünyasına gelen ruhsal varlıklar 

hakkında, çeşitli kültürlerdeki ve dinlerdeki peygamberler hakkında başka bir soru var. 

Öyle bir fikir var ki, eğer bir peygamber bu dünyaya geliyorsa, her şeyi bildiği 

varsayılıyor. Kahvaltıda ne yediğini, şu anda kafanda hangi düşüncelerin olduğunu...  

 

IM: Bunu empoze eden şeytandır. Ve tam olarak onun yargılama şeklidir. Bir peygamber 

geldiyse, her şeyi bilen mükemmel bir yaratık olmalıdır, gibi.  
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A: Doğru, özellikle maddi dünya hakkındaki her şeyi.  

 

IM: Kesinlikle. Size büyük, harika bir sır vereceğim. Birçokları için bir şok olacak. Uzağa 

gitmeyeceğiz, Hristiyanlar için Tanrı'nın Oğlu kabul edilen İsa Mesih'i, Allah'ın en sevdiği 

Hz. Muhammed'i ele alalım. İkisi de çarpım tablosunu bilmiyordu. Mendeleyev'in 

tablosunu bile bilmiyorlardı. Bu doğru. Nasıl olur, onlar peygamberler, her şeyi biliyor 

olmalılar. Ve çoraplarınızın rengini bilmiyorlardı. Neden? Çünkü bütün bunları 

umursamadılar. Ve düşüncelerinizi okumuyorlardı, bunu yapmalarına gerek yoktu. 

 

Ama, kiminle konuştuklarını biliyorlardı - bir Melek ya da bir iblis. Bu dünyanın yapısını 

biliyorlardı ve her dinde bulunan en az iki tohumu kabul edip yetiştirmenin insana 

yeteceğini biliyorlardı. Fasulyelerle ilgili masaldaki gibi, hatırladınız mı? Sihirli fasulye. 

Onları büyütmek ve cennete tırmanmak için. Bildikleri buydu ve size anlattıkları da 

buydu. Ama ideal olarak 27 tane daha iyi olur. Neden? Bütün bir alan, yürümek daha 

kolay. 

 

İnsan iki tane bile kabul etmezse, ne kadar verirsen ver, yine de kabul etmeyecektir. İblis 

her şeyi gözardı eder. Mesele bu. Böylece, gelenler size göründüğünden çok daha 

fazlasını biliyorlar, ama bu üç boyutlu dünya hakkında sizin iblislerinizin isteyeceğinden 

çok daha az şey biliyorlar. Oysa sistem bu üç boyutlu dünya hakkında her şeyi bilir. Ama 

bilinciniz Ruhsal Dünya hakkında hiçbir şey bilmez ve bu yüzden bu kadar agresif 

davranır. Neden herhangi bir insanın bilinci bu şekilde bir yana iter? Neden onu şüpheye 

sevk eder? İnsan manevi yola adım attığında, sırf onu yoldan çıkarmak için neden onu 

birçok sınava ve ayartmaya maruz bırakır? Ve zayıf olan düşer. Doğal seçilim. 

 

Güçlü bir Melek yükseklere uçar, oysa zayıf olan uçmaz, uzun bir uçuştan önce zayıf bir 

kuş gibi. Ama zayıf olması kuşun hatası değildir. Oysa bir insan Melek, insanın gerçekte 

olduğu kişi, uçup uçmayacağı yalnızca ona bağlıdır, seçimine, kim olacağı konumuna 

bağlıdır - bir iblis mi yoksa bir Melek mi olacağı. Önemli olan bu. Ve bu 

karıştırılmamalıdır. 

 

A: İgor Mihayloviç, önceki programlardan birinde, insanın zamanın %20 sini maddi olana 

ve %80 nini ruhsal olana ayırması gerektiği söylendi. Ve bazı insanlar bu noktayı 

anlamadılar ve soruyorlar," Ya iş, ya aile?..."  

 

IM: Zamanın % 20 si, zamanın %80 i dedin.. Bunu hiç söylemedim.  

 

A: Dikkatin.. yanlış söyledim.  

 

IM: Bu yüzden birçoğunun böyle bir fikri var. Sonuçta, insanın, yaşam yolumuzun 

kesinlikle sınırlı bir şeridinde bulunan tüm endişeleriyle, maddi hayata, yani o şeytana% 

20 dikkat etmesi gerektiğini söyledim. %80'i tam olarak bu Meleğimizin ruhsal gelişimine 

gitmeli. İşte o zaman doğru olurdu. Ama zamanı değil. Ve pratikte nasıl oluyor, örneğin 

insan işe gittiğinde, ailesiyle vakit geçirdiğinde?.. Öncelikle anlaşılması gereken şey şudur 

ki, insan içindeki bu Meleğin şarkısını, bu Tanrının Sevgisini kaybetmemelidir. . Ve bu 

%80 Ruhsal Dünya ile temasa gider, dikkatin %80'i oraya verilir. 
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%20 çocuklarınızla, anne babanızla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, işinizle ve diğer her 

şeyle iletişim için fazlasıyla yeterli. Basit bir örnek vereceğim ve herkes için net olacak. 

Bu iblis kafanızdaki tiyatrolarla sizi ne kadar zaman oyalıyor: konuşmadığınız kişilerle 

konuşmak, Tanrı ile savaşmak, özellikle ruhsal yola yeni adım atanlar, bu şüphe ekme, 

değerlendirme, egoizm, faydasız arzularınız? 

 

Gün içinde gerçekten zamanın %80'inden daha azını mı alıyor? Zaman, vurguluyorum. İş 

yerinizde çalışmak, aileniz ve sevdiklerinizle iletişim kurmak, doğanın güzelliğinin ve 

diğer şeylerin tadını çıkarmak yerine, gelişiminizin peşinden gitmek, bir şeyler öğrenmek 

yerine… 

 

A: Evet, doğru. Sonuçta, insan işte olduğu zaman, işte olduğu tüm bu zamanzda gerçekten 

işi düşünüyor mu? Bu dikkat tam olarak dışarı akıyor.  

 

IM: Çoğu zaman düşünür... ya birini kıskanır ya da diyelim ki kendini biriyle karşılaştırır 

ya da birini yargılar ya da görünmez arkadaşlarıyla konuşur. Yine de çocuklar genellikle 

gerçek arkadaşlarla konuşurken bu insanlar kafalarındaki bir fanteziyle konuşurlar. Yani 

iblisler birbirleriyle tartışıyor, siz seyirci olarak bu oyuncuları oditoryumdan seyrederken, 

böyle bir programımız vardı, bir zamanlar bunu konuşmuştuk. Her şey basit aslında. 

Bilinç, ihtiyacınız olmayan şeyleri size kakalamamalıdır: ya arkadaşlarınız hakkında 

yargıda bulunmak ya da başka bir şey. Neden birini yargılayasınız? Peygamberlerin 

söylediği bu değil mi? “Yargılamayın”, “kıskanmayın”… 

 

A: Bu tiyatro insanın kafasında yer aldığı anda, kişinin Şahsiyet olarak yaşamadığı ortaya 

çıkıyor. 

 

IM: Elbette yaşamıyor. 

 

A: Ve Şahsiyetin yaşamı neyle kendini gösterir? Yani, orada yaşadığı ortaya çıktığında… 

 

IM: Ruhsal temasta gösterir. Bu hislerin dünyasıdır. Bilincin dünyası değildir ve bilinç 

onu asla algılamaz. Bu hisler vasıtası ile derin algıdır. Ve dahası, bu Melek ne kadar 

olgunlaşırsa, bu dünya Ruhsal Dünyaya ne kadar çok genişlerse, bu dünya ile bu birbirine  

bağlantı  o kadar genişler. En sonunda o tek bir bütün oluncaya kadar ufuklar silinir.   

 

Bu bilincin alışık olduğu dünya değildir. Bir çok insanın sorusu olacaktır, "Bu nasıl olur? 

Ve bu nedir?" Arkadaşlar, ona ulaştığınız zaman, anlayacaksınız. Oysa her şey basit 

şeylerle  başlar. Yapılacak ilk şey nedir? Her türlü şüpheyi yok etmek. Bazıları şöyle 

söyler,"Şüpheler..." Bizim hakkımızda değil, benim hakkımda değil. Hayır. Benim 

bununla hiç ilgim yok 

 

Benim hakkımda şüphe duyabilirsiniz, bana inanmayabilir ve dinlemeyebilirsiniz. Ama 

peygamberlerinize tam olarak inanın ve onlardan şüphe etmeyin. Onların size getirdikleri 

Hakikatten şüphe etmeyin. Yine de işleri karıştırmayın, çünkü şeytan her zaman yanıltır. 

Manevi danışmanlarınızı, özür dilerim, rahiplerinizi, papazlarınızı, imamlarınızı 

peygamberleriniz ile karıştırır. Ve sizinle aynı iblisleri, şüpheleri olan, sadece işe giden,  

ve “Bu fanatikler yine kafamı karıştıracak” diye düşünenleri dinlemeye başlıyorsunuz. Bu 

böyle değil mi? 
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Onlara dikkatli davranmalısınız. İyi insanlarsa, onlara iyi insanlar gibi davranın. Oysa 

onlar iblis ise, onlara iblis gibi davranın. Konu onlarla ilgili değil. Konu peygamberler 

hakkında, Hakikat hakkında. Güvenmen gereken kişi bu. Ve bu iblisin şüphe duymasına 

ve kutsal olana daha da fazla hakaret etmesine asla izin vermemelisiniz. İşte o zaman 

doğru olur. Ve sevmeyi öğrenmelisiniz: Ruhsal Dünyayı sevmeyi, Tanrı'yı sevmeyi. 

Korkmak değil, ama sevmek. Bir sonraki adım hizmet etmektir. Hizmet neyle kendini 

gösterir? Aktif olmakta. 

 

A: Sevgiyi çoğaltmakta.  

 

IM: Sevgiyi çoğaltmakta ve diğer Meleklere yardım etmekte.  

 

T: İnsanlar, evet.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Tüm tezahürlerinde kurnazlığa karşı gelmekte. 

 

A: Programda ayrıca insanın Şahsiyetin gelişimine dikkat göstermesinin kesinlikle önemli 

olduğundan söz ettin.  

 

IM: Muhakkak. 

 

A: Bu nasıl işliyor - dikkat etmek mi? 

 

IM: Ama biraz önce söyledim. Şahsiyet tam olarak bu şekilde gelişir. Şahsiyet Ruhsal 

Dünya ile temasta gelişir. Oysa bilinç öğretmenler ile temasta, arkadaşlar ile iletişimde ve 

üç boyutlulukta günlük, sıradan becerilerde gelişir, kaçınılmaz olarak ölü olan şeylerde. 

Ama bunlar aynı zamanda bedenin hayatta kalması için, iletişim için gereklidir... Çünkü 

eğer çocuk konuşmayı öğrenmezse, diğer çocuklarla konuşamayacaktır, öyle değil mi? O 

gelişmez.     

 

T: Ayrıca bir seri soru vardı, "Ruhsal uygulama sırasında, insan ne ile temasa geçiyor? 

Yedinci boyut ile mi, yoksa bu yetmiş ikinci boyutun ötesine bir çıkış mı?" Böyle insanlar 

için yanıt ne olabilir?  

 

IM: Böyle insanlara herhangi bir yanıt vermezdim, çünkü bu soru iblisten geliyor. Soru 

Şahsiyetten değil. Sonuçta, ilgilenen bilinçtir, "Yedinci boyutta ne var? Ve yetmiş ikinci 

boyutta ne var?" Öyle değil mi?  

 

T: "Yedinci boyuttan sonra boyutlarda nasıl ilerlenir?" 

 

IM: Evet... Boyutlarda nasıl ilerlenir? Hiç bir şekilde. Genel olarak konuşursak, bu sizi 

ilgilendirmiyor. Bu, AllatRa kitabında tanımlanan Chetverik uygulamasını yapanlar için 

gereklidir. Onlar için, boyutlar önemlidir. Oysa ruhsal yolu yürüyenler için, Tanrı için 

çabalayanlar için, ama özellikle hizmette sisteme karşı gelmeyenler için, onların sevmeyi 

öğrenmeleri gerekir. Her şeyden önce birbirlerini sevmek, peygamberlerini sevmek ve 

elbette Tanrıyı, Ruhsal Dünyayı sevmek. Bu önemlidir.   
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Ve iblisler size boyutları anlatmaya başladığı zaman dinlememek. Onlar şeyleri uydurur. 

Sonuçta, bilinç insan için, yetmiş ikinci boyutu bile geçtiği resmini çizebilir. Bunun onun 

için bir problem olacağını sanıyor musunuz? Bunlar üç boyutlu görüntülerdir. Nasıl ayırt 

edilir, diyorlar. Oldukça kolay. Sistem asla size hisler vasıtası ile algının ne olduğunu 

gösteremez ve gerçek Tanrı Sevgisini asla taklit edemez. Asla! Ama bunun yerine, sizin 

için herşeyi çizebilir: İsa Mesih sana gelecek ve Meryem Ana seninle konuşacak.... 

Kolayca. Sonuçta, sistem illüzyonların üstadıdır.    

 

Oysa, eski zamanlarda azizler ne dediler? "(Görüntü olarak) Sana kim gelirse gelsin ve 

kendini kim tanıtırsa tanıtsın, onu gönder, çünkü o şeytandır." Bu böyle değil mi? İster 

rüyada veya ruhsal uygulamalarınız sırasında, görüntü olarak ortaya çıkan her şey 

bilinçten gelir.  

Teya: Benzer durumdaki farklı kişilerden bir soru var, insan uykudayken kendisinin 

farkındadır, bedeninin uyuduğunu anlar ve kendini bedeninden ayrı hisseder ve bunun 

farkındadır. O sırada, bir tür garip, çok yüksek ses duyar. Ayrıca hoş olmayan hisleri var, 

Lotus'a dalmaya çalışır, ama bu da yardımcı olmaz. Buradaki yanlış nedir? Ve bu gibi 

durumlarda ne yapmalı? 

Igor Mihayloviç: Demek istediğin o uyanmaya çalışıyor ve uyanamıyor, öyle değil mi? 

Teya: Evet. 

IM: Uykudayken bile bir şekilde ruhsal bir uygulama yapmaya çalışıyor ve yapamıyor. Onun 

hatası nedir? Onun hatası, bu kişinin, iblislerin ona empoze ettiğini oynuyor olmasıdır. Bu, 

birincil bilinç tamamen uyanmamışken ikincil bilincin faaliyetidir, ama ikincil bilinç ile 

Şahsiyet arasındaki bağlantı kurulmuştur. Oysa birincil bilinç, Şahsiyet ile ikincil bilinç 

arasında durmalıdır. Ve burada, böyle bir dayatma gerçekleşir: uyanamadığınız zaman, rüya 

içinde bir rüya. Ne yapmalısınız? Kalkıp gitmelisiniz. Ve orada ses çıkaran şeyi dinlemeyin… 

özellikle herhangi bir dua okumayın veya uygulama yapmayın. Bu, bilirsiniz, şey gibi... 

Sanki sistem dayatmış ve insan bir nevi peri masalına giriyor ve başına çeşitli şeyler geliyor 

ve oradan nasıl çıkacağını, nereye kaçacağını bilmiyor. Bunlar böyle labirentler-dolaşıklıklar. 

Ve bunun bir rüya olduğunu anlıyor, ama… nasıl çıkılır, nasıl çözülür? Hiçbir şekilde 

çözmemelisiniz. Bilincinizi sınırlar içinde tutmalısınız. Siz efendi olmalısınız ve şeytan efendi 

olmamalı. 

Oysa sistem yani sizin bilinciniz tam da sözünü ettiğim şeytandır. Bütün bunlar ondan gelen 

bir illüzyon. İnsan uyandığında, hala bir rüyada olduğunu kavradığı zaman, ama Şahsiyet 

olarak kendisinin farkında olduğunda ve bilinçle bir bağlantının farkında olduğunda kalkmalı 

ve gitmelidir. Ve oyalanmamalı. Ayrıca kalktığınızda, sağlığınız izin veriyorsa, yirmi kadar 

şınav çekin ve birkaç Çince ifade öğrenin ki bilinç saçma sapan şeylerle uğraşmasın. 

Bilincinizi sınırlar içinde tutmalısınız. Kendinize doğru.. kendinize çok disiplinli ve çok katı 

şekilde davranmalısınız. O zaman her şey iyi olur. Bir kaç Çince cümle alın - ve onları 

öğreninceye kadar, bilinci beslemeyin. Bana inanın, o duracaktır. 

T: Öyleyse, bunda üçüncü kuvvetlerin tezahürü yok mu? 
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IM: Burada üçüncü kuvvetler yok. Bu sıradan, bu normal. Sonuçta, insanın uykuya dalması ve 

uyanması süreci, kullandığımız bu alışkanlık süreci bağlantı kopmasından başka bir şey değil. 

Yani, bu zamanda Şahsiyet dinlenir, birincil ve ikincil bilinçten dinlenir. Ama ayrıca ikincil 

ve birincil bilinç arasında bağlantısızlık da gerçekleşir. Bu normaldir.  

Bu şekilde olmalıdır. Aksi taktirde, eğer insan uykusuz kalırsa, bedeni hastalanır ve genel 

olarak konuşursak, mola olmak zorundadır, dinlenme olmak zorundadır. Ve uyku sırasında, 

tam olarak birincil bilinç beden ile biraz çalışır, bedeni restore eder ve ona yardım eder. Orada 

doğal süreçler gerçekleşir ve bilgisayarın yeniden yüklenmesi gibi, her şey yerine konulur... 

yanlış işlevler uzaklaştırılır. Uyku çok önemli bir unsurdur. Şahsiyet saldırı altında değildir.  

Ama, uyanma gerçekleştiği zaman, olan ilk şey birincil bilinç ile Şahsiyet arasında bağlantıdır 

ve daha sonra ikincil bilinç bağlanır. Ama birincil bilinç hala meşgul olduğunda, bedeni henüz 

tamamen onarmadığında, özellikle kişi çok çalışıyorsa, çok yoruluyorsa veya yeterince 

uyumuyorsa ve burada onun bir tür yarı uykuda olduğu, uykulu olduğu ortaya çıkıyor. 

Bağlantının düzeltildiği görünüyor, ikincil bilinç aktive oluyor, oysa birincil bilinç henüz 

kontrolü ele almamış. Ve bu durumda, Alice Harikalar Diyarında gibi çeşitli çizgi filmler ve 

bu tür durumlara girme başlar. Hiç bir şey yapılmamalıdır. Kalkın ve gidin. Her şey anında 

yok olur.  

Bu oyunlar oynanmamalı ve dikkat oraya yatırılmamalı. Her şey kontrol edilebilir ve uyku 

kontrol edilebilir, her şey. Her şey kontrole maruzdur, çünkü tüm bunlar ikincil bilincin 

haylazlığıdır. 

T: Bir adamdan bir yorum var. Tam olarak aynı tezahür olup olmadığını bilmek ilginç olurdu, 

yoksa uykuyla ilgili farklı bir hikaye mi? “Yedi yıldan fazla bir süredir görünmez güçler bana 

geliyor. Diyelim ki, yarı uykulu yatağımda uzanıyorum ve aniden korku beni ele geçiriyor, 

bedenim titriyor, kalkmak istiyorum ama kalkamıyorum. Bir güç bana saldırıyor. Uyanmak 

istiyorum, ama yapamıyorum. Ve gözlerimi açarsam, odanın içinde siyah bir şerit varmış gibi 

görüyorum. Bunun tekrarlanmasını istemiyorum. Sesimi kullanamıyorum. Bismillah duası…” 

IM: Hayır. Her zaman değil. Ve çok sıklıkla bu tam olarak üçüncü kuvvetlerin tezahürüdür. 

Bu durumda, gerçekten saldırabilen görünmez yaratıklar da olabilir. Bir zamanlar bunun 

hakkında konuştuk: incubi ve her türde... 

Burada yine, kişi yarı uykuda, yani, ikincil bilinç zayıflamış olduğu ve bağlantısızlık başladığı 

zaman, onların saldırabildikleri zamandır. Neden? Çünkü ikincil bilinç aktif olduğu zaman, 

onların girmesi zordur, oldukça kuvvetli olanlar yine de girer. Çoğunlukla, bu uykuya dalma 

anıdır, hafif uyku sersemliği. 

İkincil bilincin birincil bilince karşı aktivitesi zayıflar zayıflamaz, Şahsiyet üzerindeki etki 

azalır, o zaman bazı yaratıklar kendilerini buraya sıkıştırabilir. Amaçları korkutmaktır. Bu 

durumda korkuyu deneyimleyen birincil bilinçtir. Şahsiyet çok fazla dikkat tahsis eder, çünkü 

belirsiz bir durum ortaya çıkar, ama onlar basitçe söylersek sadece yemek için gelirler. Sadece 

yemeye ihtiyaçları var. 

Denildiği gibi, ne yapmalı? Korkmayı bırakmalısınız. Gölgeden korkmuyorsunuz, öyle değil 

mi? Bu durumda da aynı. Bu fiziksel duyumsamalar insanı ele geçirir. Evet, bu gerçekleşir. 

Bazen çocuklar eller bile görür, bu da olur ve birinin onları bir battaniye ile örttüğünü 

söylerler. Çocuk uzanmaktadır - ve aniden gerçekten battaniye ile örtülür. O bunları görür, 
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çoğunlukla her zaman siyah silüetler ve siyah eller. Neden siyah ve neden kara? Ve neden 

gelen her zaman kara yaratıklar? 

Çünkü onlar ışığı emerler. Materyalizasyonları sırasında, emerler... Eğer gök balığını görür ve 

kaydedersek, onları beyaz görürüz, onlar su damlacıklarını içeri çekme özelliğine sahipler... 

A: ...su .... ışığı yansıtır... 

IM:... oysa siyah olanlar suyu içeri çekmezler. Onlar boşluğa benzerler ve tersine ışığı 

emerler, ışığı yansıtmazlar. Bundan dolayı, bu türde bazı yaratıkların böyle materyalizasyonu 

olur. Amaçları sadece korkutmaktır. Eğer korkarsanız, onları beslersiniz. Korkmazsanız, 

onları hiç beslemezsiniz. Sadece oradadırlar ve hepsi bu.   

A: Öyleyse, korkmayı bırakmak - bu, insanın dikkatini bir yerlere yönlendirmesi anlamına 

geliyor, değil mi? 

IM: Kesinlikle doğru. İstediğiniz herhangi bir yere yönlendirin. Hatta dikkatinizi sağ 

ayağınızın başparmağına yeniden yönlendirin.  Herhangi bir şeyden söz etmiyorum bile.. 

Yani, temel bir şeyler: otojenik eğitim - ve her şey anında ortadan kaybolur.   

A: Öyleyse, onlar gerçekte dikkat sayesinde var oluyorlar? 

IM: Elbette, ne için geliyorlar? Dikkat için, yemek için. Pillerini şarj etmek için. Ama eğer 

onları beslemezseniz, kaybolurlar. Bunu bir veya iki kez yaparsanız - hepsi bu kadar, bu 

anlamsız. Çünkü onlar görünür olmak için çok fazla enerji harcarlar. Görüyorsunuz, yani ..  

Özellikle, hayal edin, fiziksel olarak etkilemek için. Ve bedene zarar bile verdikleri ve 

bedende morarmalar bıraktıkları gerçekten yoğun tezahürler olabilir. 

Sıkmak için ne kadar çok materyalize olmaları gerektiğini hayal edebiliyor musunuz? Ama bu 

ne zaman tezahür eder? İlk tezahürler sırasında olur mu? Hayır. Çoğunlukla, bir insanı belli 

sayıda ziyaret etmeliler. Ve burada belirli yasaları gözleyebiliriz: tüm bu tezahürler, fiziksel 

olarak morartılar veya başka bir şey bırakmaya başladıkları zaman, öldürmezler, ama 

gerçekten korkuturlar. On iki ziyaretten sonra işaretler bırakırlar. Yine, ne görüyoruz? 

Başlangıç döngüsü.  

 

A: Aynen böyle, görünmez arkadaşlarla bir olay yaşandı, görünmeyen bir kadın bir 

çocuğa gelip sonra onu ailesine söylememesini, aksi takdirde onu boğacağını söylediği 

tezahürler de tanımlandı. Ve çocukta bu tür izler bırakıldı. 

 

IM: Evet, bu o.  

 

A: Örneğin, ailede bu tür bir şey olursa, bu durumda anne baba ne yapabilir?  

 

IM: Çocuğa, dikkatini kötü olanlarla temasa sokmaması gerektiğini açıklayın. Ve eğer 

kötülerse, onlara dikkat etmemelidir. Güç kazanmazlar ve kötü bir şey yapmazlar. Çünkü 

iyi değilse bilirsiniz, ne kadar çok verirseniz o kadar çok ister. Talep eder, talep eder ve 

talep eder. Neden? Çünkü doyumsuzlar. Eğer böyle bir yaratık saldırgansa, boğmaya, 
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ısırmaya ve korkutmaya kadar gidecektir. Her şeyi yapar. Korktuğun her şey, yapacağı 

şey bu. 

 

T: Anna'nın çocuklar ve ebeveynler hakkında söyledikleriyle ilgili böyle bir takip eden  

soru, bu görünmez arkadaşların çocuktan onların varlığından söz etmemelerini istemeleri. 

Bu görünmez arkadaşlar ve çocuklar arasında gerçekte ne tür sırlar olabilir? 
 

IM: Her tür. Yine şunu anlamamız gerekiyor, eğer bunlar zeki yaratıklarsa ve sistemin bir 

parçası gibilerse, o zaman doğal olarak teması sürdürebilirler ve bir çocukla iletişim 

kurabilirler. Ve bazen insandan çok daha akıllıdırlar. Ve çocukla ilgilendiği konular 

hakkında konuşurlar. Yani, çocuk için gerçekten ilginç olan ve dikkatini neye verdiği ile 

ilgili. Bu nedenle… Ve neden ebeveynlere anlatmamak? Şüpheye neden olmamak, 

korkutmamak için, yani çocuğun dikkatinin dağılmaması için. Bu yüzden böyle bir sır 

geliştirirler. 

 

A: Yani, ebeveynine bunu söyler söylemez onun kaybolma, var olmama riski vardır. 

 

IM: Ebeveynler önce ne ile başlar? Onun var olmadığı ile. Çocuk şüphe etmeye başlar, 

onun dikkatini dağıtmaya başlarlar ve varlık da ortadan kaybolmaya başlar. Oysa 

kendisini gerçekten tezahür ettirebilir… Sadece hayal edin, böyle bir yaratık için bile 

materyalizasyon süreci, çocuğun onu görebilmesi için çocuğun frekans aralığı çok büyük 

enerji harcamaları gerektirir. Eğer o yaratık enerjiyi geri alamazsa, bu son derece 

kazançsızdır. 

 

Ve ya birkaç kez enerjiyi geri almazsa? Bu tamamen kazançsız. Bu nedenle, çocuk 

dikkatini ona ne kadar verirse, çocuğun onunla iletişim kurması o kadar ilginç olur… 

A: Görünmez arkadaş.. 

 

IM:... veya bir amca, ona ne isim verdiniz, Joe amca, değil mi? Bu amca Joe için daha iyi, 

ne kadar kuvvetli olursa o kadar ilgilenir. Ve ona kesinlikle her şeyi öğretir ve anlatır. 

Yine, bunlar iyi olanlara ve kötü olanlara ayrılır. Ama onların iyisi kötüsü yok. Hepsi 

yemek isteyen türden. 

 

Tekrar geriye döneceğim. Gerçekten birbirimizin dikkatini çekmiyor muyuz? Ne kadar 

dikkat harcadığımızı ve birbirimizden ne kadar ilgiye ihtiyacımız olduğunu not edelim. Bu 

böyle değil mi arkadaşlar Sonuçta, bu aynıdır. Neden başkalarının dikkatini kendimize 

çekmeye çalışıyoruz? Ve içimizde kim dikkat çekmek için çabalıyor? Her şey aynı 

şekilde. 

 

A: Cinsel konular ile ilgili anlattığın şey, bu yaratıkların birincil dalga yaşında geldikleri 

gerçeği... 

 

IM: Tabi, elbette. Sonuçta, bu onlar için ilginç. Çocukta cinsel dalga nedir? Gerçekleşen 

en saf formunda birincil Allat'tır, değil mi? Özellikle kızlarda bir güdü olur, oğlanlarda 

çok değil. Erkek çocuklarda bu da önemlidir, erkek çocuk da sistem için lezzetli bir 

lokmadır ve kızlar daha da önemlidir. Kesinlikle, çoğunlukla, birincil dalgalanma 

zamanında ortaya çıkarlar. Bu nedenle bu doğaldır. 
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A: Ayrıca bu görünmez arkadaşların materyalizasyonu ile ilgili olarak, örneğin bir çocuk 

salıncakta sallanıyor ve “Burada salıncakta oturmayın. Arkadaşım Masha buna biniyor". 

Ama, diğer insanlar aslında onu görmüyor. Öyleyse, bu kendilerini yalnızca çocuğun 

gerçekliğinde materyalize ettikleri anlamına mı geliyor? 

 

IM: Kesinlikle doğru. Elbette.  

 

A: Ve neden söylerler?.. 

 

IM: Görünür olan için, herkes için materyalize olmak... 

 

A: Çok maliyetli.  

 

IM: Evet, öncelikle herkes bunu yapamaz. O kadar çok enerji tüketicidir ki, hayal etmek 

zor. Oysa bir çocuk için, bu kolaydır. Bu sadece onun genlik frekansıdır... Algının 

frekansı ile uyuşmak için. Ve hepsi bu. Evet, onun ikincil bilinci.  

 

Sonuçta, çocuğun kendisi ile değil, bilinci ile temas kurar. Bu nedenle çocuğa görünürdür. 

Tüm bunlar çok basittir, bunlar alan yapılarıdır.  

 

T: Bu arada, bir deney vardı,  öyle değil mi? Yine, bu gerçekten yapıldı. Bu görünmez 

arkadaşları olan çocukları topladılar. Ve tek bir odadaydılar, yaklaşık on çocuk. 

Çocukların önüne bir sürü küçük oyuncak koydular ve iletişim kurmalarına izin verdiler. 

Hepsi çeşitli video kameralara kaydedildi. Sadece kendi arkadaşlarını gördüler ama 

diğerlerinin arkadaşlarını görmediler. Ve en ilginç olanı, çocuklardan bu küçük eşyalarla 

aktif bir oyun oynamaları istendiğinde, bu küçük eşyalar hareket ediyordu. Onları kim 

hareket ettiriyordu? 

 

IM: Bu kesinlikle telekinezi veya başka bir şeye atfedilebilir, değil mi? Çocuklar arasında. 

Yani, o yaratıklar birlikte oynuyor ve onlara yardım ediyorlardı. Bu genel olarak sistemin, 

bilincin, kişinin algı sistemi içinde her şeyi nasıl çizebileceğini gösterir. 

 

T:  Ve aslında çizmiyor mu? Bu tam olarak bu şekilde oluyor. 

 

IM: Fazlasını söyleyeceğim..  

 

A: Yani, çocuklar görünmez arkadaşlarını gördüklerinde, aynı şekilde insanlar kafalarında 

bir şeyle yapan aktörleri görüyorlar... 

 

IM: Ve daha fazlasını anlatacağım. Sonuçta, tek bir sistem olarak bilinç, bu gezegenin 

sakinleri olan hepimiz için birbirimize düşman olduğumuzu çizdi. Ve birbirimizle savaşır 

ve rekabet ederiz, vb. öyle değil mi. Bizim için itaat etmek zorunda olduğumuz 

krallarımız olduğunu, köleler olduğumuzu çizdi. Veya tam tersi, bizler krallar iken bazı 

insanlar kölelerimiz. Bazı insanların daha iyi, bazılarının daha kötü olduğunu çizdi. 

Sonuçta bunlar bilincin araçları ve hepimiz bu diktatörlük altında yaşıyoruz. Bizi 

kıskanmaya ve birilerinin bizi kıskanması için davranmaya zorluyor. Neden? Dikkat için 

savaş. Yine de, bir insan neden ilgiye ihtiyaç duyar? Basit bir soru. 
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- Şahsiyet olarak bu kaynağa kendisi sahip olduğu zaman. 

 

IM: İblisler alışkanlıktan savaşır. Bu, bu sistem tarafından görünmez dünyanın yasalarının 

görünür dünyaya aktarımıdır. Ve sistem kendi suretinde benzerliğinde onu yaratır. Aynen 

onların sahip olmaları gibi, aynısı buradadır. Ama bunu kim yapıyor? Bunu onlar mı 

yapıyor? Hayır. Bunu yapan biziz. Sonuçta, ne şeytanın ne de kafadaki bu iblislerin elleri 

veya ayakları yok. Dilleri veya gözleri yok. Tüm bunlar bize ait. Ve hepsini biz yapıyoruz, 

ama onların rehberliği altında.  

 

- Anahtar nokta, bu dikkati alma ve tüketme arzusunun aynen şeytani dünyada olduğu gibi 

insanda var olmasıdır.   

 

IM: Aynı şey burada. Elbette. Ve doyumsuzluk. Evet, kendimizi yiyecek ile tatmin 

edebiliriz, çünkü daha fazlasına sığamayız, deyim yerindeyse. Ama asla yeterince ün veya 

diğer insanların dikkatini almayız. Asla yeterince güce sahip olmayız. Yani, bu 

değişmezdir... Veya para miktarı ile. Ne kadar verilirse verilsin, insan için asla yeterli 

değildir. "Bu kadar benim için yeterli" der. Yeterli olmaz. Sadece içerideki şeytanın veya 

iblisin durumudur - bu doyumsuzluktur, öyle değil mi?  

 

- Yani, insanın hayatının tüm alanlarına taşınır. 

 

IM: Kesinlikle doğru. Bu mutlak doymazlıktır. Elbette. 

 

- Şahsiyet bilinci ehlileştirir ehlileştirmez, tamamen farklı bir aşamanın başladığı ortaya 

çıkıyor.  

 

IM: Kesinlikle doğru. İnsan bu zihniyetlerden özgürleşir. O Yaşamaya başlar. Ve 

Şahsiyetin bilinci ehlileştirmesine ne yardımcı olabilir?  

 

- Ne demek istiyorsun? Disiplin, her şeyden önce. 

 

T: Bir çok insan bilinçlerini zapt etmek ve Şahsiyete hemen özgürlük vermek için, 

bilinçleri için özel bir şeyler duymak istiyor.  

 

IM: Hemen mi? Bu şekilde olmaz.  

 

T: İnsanlar yazıyor: bilincime bir şeyler söylüyorum... 

 

A: Onu zaptetmek için, değil mi.  

 

IM: Bu, bu şekilde olmaz arkadaşlar. Hayatı kazanmak için kişinin çalışması gerekir, 

gerçekten pratik yapması gerekir. Tembel olmayı durdurmak. Kendine yalan söylemeyi 

bırakmak. Harekete geçmeye başlamak. Tekrar, uygulamaya başlamak. Şeytanı dinlemek 

ve onun melodisiyle dans etmekle meşgul olmak değil, aslında uygulamaya ve bilinci 

çalışmaya başlamak. Her şeyin başladığı ilk şey nedir? Evet, bu açık, kendine karşı dürüst 

olmakla, aynı zamanda becerilerle, sıradan becerilerle.  
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Bu, sipariş etmediğiniz düşüncelerinize daha yakından bakmak anlamına gelir. Sadece bir 

gözlemcinin bakış açısından, hatta birincil bilinç açısından bile, kafanızda ne kadar çok 

düşünce ve kaos olduğunu ve kimin size dikte ettiğini ve kimin… sizi ne yapmaya 

zorladığını gözlemlemek için. Ruhsal Dünyayı ilgilendiren her şeyle ilgili şüpheleri 

ortadan kaldırmayı öğrenmek. Bu kadar olumsuzluk, bu kadar nicelik nereden geliyor? 

 

Neden bunu yapıyor? Sadece kendinize bir soru sorun. Bilincinizin soruları yanıtlamasını 

sağlamak için. Bu öyle değil mi? Eğer bu sizi çileden çıkarırsa ve insanda bir arkadaşa ya 

da başka bir şeye karşı öfke yükselirse, kıskançlık, bu olumsuzluklar… — buna neden 

ihtiyacınız var ve buna neden izin veriyorsunuz? Bunu size neden veriyor? Ve bunu size 

verenin bilinç olduğunu ve bunun sizin olmadığını fark ettiğinizde - bu zaten zaferin bir 

parçası. O zaman dahası var. Ve bu şekilde gelişmek. Ve işte o zaman Hayat gerçekten 

kazanılır. Çaba sarf etmeden hiçbir şey elde edilemez ve Hayat daha fazla kazanılamaz. 

Oysa oturup beklerseniz… Bir süre meditasyonda oturduğunuz için, birkaç dua ettiğiniz 

için veya gidip mum yaktığınız için bir şey olmaz. Bu, sistemden gelen bir yalan ve 

aldatmadır, “Sen çok ruhanisin, zaten her şeyi kazandın.” 

 

Tat: Ayrıca ilk aşamada bile insanın kendi bilincinde tezahür edenleri gözlemlemesi ve 

yazması gerektiğini de belirttiniz… Sonuçta bu da ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır… 

 

IM: Elbette... Neden bir şeyler yazmak gerekiyor? Yine, bilinç nasıl savuşturur? Der ki, 

“Ne yani, dolaşıp tüm düşüncelerimi yazayım mı? Ama ne zaman yaşayacağım? Ne 

zaman çalışacağım?” Görüyorsunuz, bu yine bilinçten gelen bir hile. Sonuçta, amaç ne? 

Bilincinizi gözlemlediğinizde, gelenin sizin düşünceniz olmadığını görür ve onu 

yazarsınız. Onu siz sipariş etmediniz. Meşgulsünüz, örneğin.. 

 

Pancar çorbası pişiriyorsunuz. Ve aniden bir düşünce gelir, "Komşum ne kadar alçak." Bir 

yere not edin: filanca zaman — "komşu bir alçaktır." Pancar çorbası yapıyorsunuz veya 

başka bir şey pişiriyorsunuz. Sadece önemsiz bir şekilde… dikkatinizin odaklanması 

gereken bir şeyle meşgulsünüz. Örneğin, bir yabancı dil çalışırken. Dikkat buna 

odaklanmalıdır. Bununla birlikte, birini yargılamaya başlar veya biriyle yaptığınız bir 

konuşmayı hatırlar ve bir tartışmaya girersiniz. Neden? Birçoğu, “Bilinç bu şekilde 

düzenlenmiştir” diyecektir. Hayır, öyle değil. Sizi bu şekilde manipüle ediyor. Ve bu 

zamanda kim olduğunuzu ve neden bu dünyada olduğunuzu unutuyorsunuz. 

 

Dahası, insan ruhsallık hakkında düşünmeye başladığında, en azından içinde bir şeyler 

hissetmeye başladığında, işte burada iblis daha da öfkelenmeye başlar. Dikkatini 

dağıtmaya başlar, kişinin yoldan çıkması için mümkün olan her şeyi yapmaya başlar. 

Neden? Basit bir örnek vereceğim. İnsan yemek yemek ister. Ve işte yemek. Ve fare bu 

yiyeceğe doğru koşuyor. Ne yapacaksınız? Yemeğinizi koruyacaksınız. Böylece, bilinç 

aynı şekilde korur. Ve bu durumda fare sensin. Ve yemek de sensin. 

 

Tatyana: Bir keresinde bir insan kendi kendine çalışırken, günlük tuttuğunda, bu kayıtları 

yaptığında, yenilerinin girdiğini, bazı tezahürlerin ne zaman girdiğini, bazı tezahürleri 

tespit etmesinin bile onun için kolay olduğunu paylaştığınızı da hatırlıyorum... Yani, 

bunları kolayca fark eder. 
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Igor Mihayloviç: Kesinlikle. Elbette. Her şey yeni, her şey tezahür etmiş. Ama bundan 

ayrı olarak, aynı zamanda insan hissetmeyi öğrenmelidir. Tüm bunlar... Yani, Sevgi, 

samimi sevgi, Ruhsal Dünyaya Sevgi geliştirilmelidir. Tüm bunlar paralel ilerlemelidir. 

Bu gerçek çalışmadır. Bu sadece bir yerde meditasyonda veya bir dağda oturup Zeus'un 

sizi yıldırım ile çarpmasını ve aydınlanacağınızı hayal etmek değildir. O gerçekten sizi 

yıldırım ile çarpabilir, ama aydınlanmanız olası değildir... 

 

Anya: "Bilinç ve Şahsiyet" programında, büyü konusuna değinildi. Ve zamanda bu 

noktada, pratik gözlem deneyimine sahip olarak, katılımcılar soruyorlar, örneğin, birisi ile 

bir tartışma veya birisi ile bir toplantı planladıkları zaman, bilinç onlara ısrarla "Bu büyü, 

bu büyü. Şimdi nasıl planlayacaksın, nereye gideceksin? Şimdi büyü ile uğraşacaksın" 

demeye başlıyor. Ve burada, böyle bir soru ortaya çıkıyor... 

 

IM: Yine, bilinçten gelen yardım, öyle değil mi? Ve, anladığım kadarıyla, soru büyü olan 

nedir ve büyü olmayan nedir? 

 

A: Evet, tam olarak.  

 

IM: Açıklayacağım. bu kolay. Esasen bundan daha önce söz ettik. Ama eğer soru varsa, 

yanıt olacaktır. Eğer bir şey için, bir toplantı için hazırlanıyorsanız, ortaya çıkan 

sorularınız olmalı. Sizin için neyin kazançlı olduğunu ve neyin olmadığını, neyi kabul 

ettiğinizi ve neyi etmediğinizi belirlemelisiniz. Bu hazırlıktır, bu normaldir. Sonuçta, 

sınavlara da hazırlanıyorsunuz. Ama eğer, toplantıya gittiğinizde, bunu kafanızda 

taşıyorsanız, kafanızda bir görüntünün ortaya çıkmasına izin verirsiniz, konuşacağınız 

kişinin görüntüsü ve şimdiden konuşursunuz - bu büyüdür. Belirli bir illüzyon yaratmaya 

çalışıyorsunuz. Ve kaçınılma olarak kaybedersiniz.   

 

Her şey basit. Bu, bir sınava giderken, tek bir sınav konusunu (örneğin on yedinci konu) 

öğrenmiş olmanız ile aynıdır ve gidiyorsunuz ve on yedinci konuyu tam olarak nasıl elde 

edeceğinizi düşünüyorsunuz. Bir konu alıyorsunuz, ama on yedinci konu değil. Çünkü 

şeytan ile anlaşmalar her zaman kötü şekilde biter. Bundan fazlası değil. Tüm konuları 

öğrenmek daha kolay ise, neden büyüye bu kadar çok zaman harcıyorsunuz? Bu böyle 

değil mi? Her şeyden önce, daha fazlasını bilirsiniz ve ikincisi, daha az riskiniz olur.  

 

Tat: Doğrusu, bu Şahsiyet için çok maliyetli.  

 

IM: Kesinlikle, elbette. Ve diyorlar ki: büyü var mı, yok mu.. kesinlikle var. Büyü var ve 

o tezahür ediyor. Ve her gün tezahür ediyor, çünkü tüm insanlar büyü ile uğraşıyor. Pratik 

olarak herkes. Ve herkes bunun faturasını ödüyor.  

 

Anya: Ve eğer, insan örneğin birisi ile görüşme yapacak veya bir toplantıya gidecek.. ve 

içindeki o tutum. Varsayalım, bu olabilir mi? Kişinin zaten sizin de söylediğiniz gibi diğer 

insanların düşman olduğunu ve şimdi onlara bir şeyler söyleyeceğini ve kabul 

edilmeyeceğini düşünmeye yatkınlığı var. 

 

IM: Bir şeyleri kanıtlıyor olacak, ama kabul edilmeyecek. Her kurgu tam olarak büyüdür.  

 

A: Sanki önceden yaratılıyorlar... 
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IM: Elbette, zaman ve uzayda bir emsal yaratıyor. 

 

A: Bunu kendisi yapıyor.   

 

IM: Elbette. Oysa, bir yerlere gitmeniz ve bazı sorunları çözmeniz gerektiğini bildiğiniz 

zaman, sadece kalkar ve gidersiniz. Ve bilincinizin orada olabilecekler ile oynamasına 

izin vermezsiniz. Oraya gidersiniz ve görürsünüz. Fark nedir? Eğer sizi kabul etmezlerse, 

sadece geriye döner ve ayrılırsınız. Ve eğer kabul ederlerse, bu iyi. Bu nedenle, duruma 

göre davranmalısınız. O zaman her adımınız bir oyundaki gibi planlanmaz ve önceden 

belirlenmez. Her şey basit.  

 

Tat: "İKLİM. GELECEK ŞİMDİ" programında söylediğiniz sözler hoşuma gitti, küresel 

anlamda geleceğin henüz belirlenmediğini söylediniz.  

 

IM: Elbette, bu belirlenmiş değil.  

 

T: Ve bu tam olarak belirli durumları ilgilendiren şeydir… 

 

IM: Belirli durumlarda, elbette. Belirli durumlarda, gelecek belirlenmiştir, ama sadece 

eğer şeytanın diktesine göre yaşıyorsanız. Eğer bundan özgürseniz, geleceğiniz önceden 

belirlenmemiştir ve geleceğinizin nasıl olacağı size bağlıdır. Ama sistem geleceğinizin 

birkaç versiyonunu yazmış olsa bile, seçiminizle her şeyi değiştirebilirsiniz. Ruhsal 

Dünyaya hizmet etme seçiminizle veya basitçe Ruhsal Özgürlük arzunuz ile. 

Görüyorsunuz, bu şimdiden her şeyi değiştirir.    

 

Tatyana: Ayrıca, İgor Mihayloviç, bir soru var, diğer insanlar ile, birbirleri ile iletişim 

kurarken bu içsel hali nasıl kaybetmeyiz? 

 

İgor Mihayloviç: Kiminle iletişim kuracağınız arasındaki fark nedir? Öncelikle insanlarla 

iletişim nedir? İnsan ruhsal olarak gelişiyorsa, kiminle iletişim kurduğunu hissetmeye 

başlar. Eğer bir iblisle ise, o zaman bir iblisledir. Ama bu, bir erkek ya da kız kardeş 

ileyse, bu kesinlikle harikadır. Manevi iletişim sözlü olanla birlikte gidiyorsa, bunu nasıl 

kaybedebilirsiniz? Bu kötü mü? Ama bir iblisle konuşursanız – iblisinizi kontrol altında 

tutarsınız ve sadece konuşursunuz, ama Ruhsal Dünyayı kaybetmezsiniz. Daha önemli 

olan nedir? 

 

Sonuçta, konuşurken nefes alıp verirsiniz. Oysa, nefes almamaya çalışın. Hiç kimse ile 

konuşamazsınız ve konuşurken nefes alamazsınız. Neden? Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Bu 

nedenle, Tanrının Sevgisinde olma aynı ihtiyacına sahip olmalısınız.   

 

Tat: Güneşin bu daimi nefesi.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Bunu zayıflatmamalısınız. Bu yoğunlaşmalı. Dikkatin 

yönlendirilmesi gereken yer budur, sözlü iletişime değil... Evet, bu tür durumla 

gerçekleşir: bir insan geldi, onlar dikkatini ele geçirirler, onun dikkatini dağıtırlar, onu iyi 

bir şeyle ayartırlar ve kötü bir şeyle hakaret ederler. Fark nedir? Bunun iyi veya kötü 
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olması önemli değil. Tahsis edilebilecek bir dikkat sınırı vardır. Oysa iyi olan her şey 

orada olmalı.     

 

A: Öyleyse, iki insan arasındaki bu iletişim ruhsal gelişim ile ilgili olmayan konulara, 

örneğin iş ile ilgili konulara adanmışsa bile .. 

 

IM: Fark yok.  

 

A: … insan hala o anda Yaşayabilir. 

 

IM: Yaşayabilir değil - Yaşamalıdır. Çünkü her iş ölümlüdür. Ve burada ne hakkında, 

geçici olan hakkında konuşursak konuşalım, tüm bunlar boştur. Bu yok olacak. Belirli bir 

zaman periyodunda değeri var. Ve yine, bununla ilgilenenler için değerli, öyle değil mi? 

 

İki iş adamını ele alalım, onlar içi bu ilginçtir. Bir öğretmen ve bir öğrenci, onlar için 

böyle bir nokta var: biri öğrenmekle ilgilenirken diğeri "keşke bu salak bir an önce gitse" 

diyor. Yani, bunlar çok hızla yok olan anlık şeyler. Oysa biz Ebediyet hakkında 

konuşuyoruz. Hayat hakkında konuşuyoruz, Tanrının Sevgisi hakkında konuşuyoruz. 

Daha önemli olan nedir? 

 

Sonuçta, insanın kazandığı şey ebedidir. Oysa bütün evrenimiz geçicidir, ebediyet ile 

karşılaştırılınca bir andır. Öyleyse, neye daha fazla dikkat etmeliyiz? Gösterişe, beyhude 

şeylere mi? Evet, bu dünyadayız ve burada yaşamak zorundayız. Ve iş yapmak 

zorundayız, iletişim kurmak zorundayız vs. Uygun ölçüde iletişim kurun. Ama fazla değil. 

Bu daha az temasa sahip olmak anlamına gelmiyor. Bu daha az dikkat göstermek, en 

değerli kaynağınızı kontrol etmek anlamına geliyor. Oysa bu tamamen sabittir, 

değişmezdir. Bu şekilde olmalı.  

 

Tat: İnsanlar bir soru soruyor, "Ruhsal Dünya bizimle nasıl etkileşim kuruyor?" 

 

IM: Bu iyi bir soru. "Ruhsal Dünya bizimle nasıl etkileşim kuruyor?" ne anlama geliyor? 

Eğer bir insan kapıyı çalmazsa, eğer kendinde Sevgi geliştirmezse ve bu Sevgiyi Ruhsal 

Dünyaya yönlendirmezse, Ruhsal Dünya da bu sevgiyi ona yönlendirmez. Hiç bir şekilde. 

Evet, Ruhsal Dünya buradaki insanları umursuyor mu? Elbette umursuyor! Ama, O bir 

iblis değil. İblis saldırgandır, saldırır ve yoksun bırakır. Farkı not edin. Sonuçta, şeytani 

kuvvetler her zaman yoksun bırakır, oysa Ruhsal Dünya her zaman verir. Yine, şeytani 

kuvvetler gelir ve saldırır, çünkü o aktif bilinçtir.  

 

Oysa Ruhsal Dünya her zaman oradadır. Ancak, size uzanan eli geri iterseniz… O el 

uzatılır, ama siz iterken sizi tutmaz. Elbette, Ruhsal Dünyayı algılamayacaksınız. Ve o 

nasıl yardımcı olur? Çok yardımcı olur. Bir insan çabalıyorsa ve gerçekten sevgisini 

gönderiyorsa, bunun yüz katı karşılığı verilir. Hatta burada kalıp gitmeyenlerin bile 

olduğundan bahsetmiştik. Neden? Çünkü onlar Ruhsal Dünyaya hizmet ediyorlar. O 

Cennet Kuşları ile ilgili, öyle değil mi? Sonuçta, bu yardımdır. Ve bu ne büyük bir 

yardımdır! Ve tüm insanların özü nedir? Şeytanı zayıflatmak. Onu, diğer küçük Melekleri 

daha az rehin tutacak kadar zayıflatmak. Bu kutsal değil mi? İnsanlar bunun için burada 

değil mi? Özgür olmak ve başkalarının özgürleşmesine yardımcı olmak için. 
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Bu dünyayı şimdi olduğu gibi şeytanın dünyası gibi değil, Melekler Dünyası, Ruhsal 

Dünya gibi yapmak için, herkesin birbirini sevmesi ve barış içinde yaşaması için. Ve 

başka türlü nasıl olabilir? Aksi, her şeyin geçici ve sonlu olduğu zamandır. Aksi, azap ve 

ıstırap anlamına gelir. Öyle değil mi? Yalanlar içinde yaşıyoruz. Birbirimize yalan 

söylüyoruz, birbirimizi kandırıyoruz, kıskanıyoruz. Ve kıskanılmak için çabalıyoruz. Ölü 

şeylerle eğleniyoruz, Diriyi unutuyoruz. Ama bu aslında doğru mu? Bana göre öncelikle 

kendimizde ve bir bütün olarak dünyada bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama, 

dünyadaki değişiklikler her birimizdeki değişikliklerle başlar. 

 

Tat: ALLATRA Hareketi fenomeni hakkında söylediklerini hatırladım. 

 

A: Bu tam olarak, maddi dünyada iblisler iblislerle birleşirken, ALLATRA, bir Ruhun bir 

Ruh ile nasıl birleştiğinin bir örneğidir, yani, bir Ruhtan Ruh'a… 

 

IM: Bu şekilde olmalı. Ölüm ve Yaşam aslında farklı şeylerdir.  

 

Teya: AllatRa kitabında, bir savaşçının en derin hislerini görünür dünyanın günahlarından 

koruduğu söyleniyor. Lütfen, "en derin hisleri günahlardan koruyor" ne anlama geliyor 

açıklar mısın? 

 

IM: Ama program boyunca esasen bundan bahsediyorduk. En derin hisler sadece bir 

Melekten Ruhsal Dünyaya gidebilir. Ve doğal olarak, Melek onları bu günahkar 

dünyadan, şeytandan korur. Çünkü bunlar birbirine karışmayan iki akımdır. Ve farklı 

yönlerde akarlar. Sonuçta, en derin gerçek saf hisler, Sevgi hisleri tam olarak ruhsal 

Dünyaya yöneliktir. Bu, daha büyük bir şeyi almak, Hayatı almak için verdiğimiz 

dikkattir. Oysa bu dünya tüm dikkatimizi yiyip bitirebilir. 

 

Ve aslında bizi yutuyor. Dikkatimizi gerçek Hayattan illüzyona çevirirsek, Hayatı 

kaybederiz. Bu yüzden savaşçı gerçek hisleri korur. Her şey basit. Onları kimden 

koruyor? Şeytan'dan. Her şey çok basit. 

 

"Gerçek bir savaşçı, en derin hislerini görünür dünyanın günahlarından korur. Başkasının 

eşyalarına haset, taraflılık veya kıskançlıkla bakmaz. Dünyanın yanılsamaları tarafından 

çarpıtılmış hayal gücünü serbest bırakmaz. Çünkü dünyanın yanılsamaları düşmanın 

kampıdır ve onlar tarafından ayartılmaktan acı gelir. Savaşçı, mevcut savaşı kaybettiğinde 

öfkeye serbest saltanat vermeyecektir. 

 

Çatışma sırasında düşman tarafından ne kadar ezilirse alsın, her şey savaşçının yararına 

olacaktır, çünkü ruhu daha güçlü ve daha ihtiyatlı olacak ve sonraki eylemleri daha akıllı 

hale gelecektir. İnsanların, DİKKAT'in günlük yaşamlarında anahtar unsur olduğunu 

hatırlamaları önemlidir. ("AllatRa" kitabından) 
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