
HERKES İÇİN 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Bugün, ALLATRA TV stüdyosunda, konuğumuz 

saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov. 

 

İgor Mihayloviç Danilov: Selamlar.  

 

T: İgor Mihayloviç, biz, insanlar gerçekte yalnızca birbirimize değil, her şeyden önce 

kendimize bir gizemiz, özellikle Bilgi olmadığı zaman ve kendi doğamızın ve başımıza 

gelen süreçlerin anlayışı olmadığı zaman. Ve insanlığın sahip olmuş olduğunu veya daha 

doğrusu kalmış olan Bilgi, açıklanamayan gizemlerin, fenomenlerin ve insanın hem içsel 

hayatında hem de dışsal hayatında gerçekleşen süreçlerin tüm bu çokluğunun perdesinin 

arkasına bakmak için yeterli değildi.  

 

Bu belirsizlik bazı insanlar korkuturken ve hareketsiz hale getirirken, diğerlerinde, tersine, 

en küçük ayrıntıya kadar her şeyi öğrenme, onun özüne inme ilgisi kıvılcımlanıyor. Bu 

nedenle,  bu kadar canlı bir ilgiyle motive olan izleyicilerimiz, önceki videolardaki takip 

eden soruları da dahil olmak üzere sorularını bize gönderdiler ve bu sorularla sohbetimize 

başlamak istiyorum. 

 

İşte sorulardan biri. “Ruhsal Dünya Hakkında” adlı videoda, insanın ölüme yakın deneyim 

denilen deneyimi yaşadığı zaman, bir tünelden geçiyormuş gibi hissettiğinden ve çeşitli 

görüntüler gördüğünden söz edildi. O zaman çok ilginç bir noktaya değindin. Dedin ki, 

“Neden bir insan onu hep bir tünel şeklinde algılar? Neden tam olarak bir tünel?” Lütfen 

bu soruyu daha ayrıntılı olarak cevaplayabilir misiniz? 

 

IM: Elbette, yanıtlayabilirim. Bu gerçekten ilginç. Ve aslında ölüm sonrası deneyim ile 

karşılaşan, ama geri dönme fırsatına sahip olan bir çok insan bu fenomeni, tünel açma 

etkisini gözlemler ve bir çok insan bunun hakkında konuşuyor. Ama eğer tünel açma 

uygulamaları olduğunu hatırlarsak: ruhsal uygulamalarda insanın tesadüfen aynı koşullara 

girdiği durumlar vardır ve o da bu "tünel açma etkisini" deneyimler.  

 

Yine, tam olarak tünel açmayı amaçlayan ruhsal uygulamalar vardır. Bunlar daha çok 

meditatiftir, meditatif ve ruhsal, demek istediğim, bunlar tamamen ruhsal uygulamalar 

değildir, ama meditatif ve ruhsal uygulamalardır. Ruhsal uygulamaları öğrenmenin 

başlangıç aşaması aslında bu tünel açma uygulamasını kapsar,  yine, herkes için değil, 

ama sadece gelecekte buna ihtiyaç duyacak olanlar için.  

 

Evet böyle bir fenomen var. Buna ne neden oluyor? Aslında bilincin tam olarak kendi 

seviyesine girdiği gerçeği neden oluyor. Başka bir deyişle, bilincimiz, insan bilinci üçüncü 

boyutta değildir. Bu iyi bilinen bir gerçektir. Bilinç dördüncü ve daha yüksek boyut 

seviyesindedir. Oysa üçüncü boyutumuz beynimiz vasıtası ile algılanır, bu şekilde 

söyleyelim ve bu fenomenin gerçekleştiği yer burasıdır.  

 

Bu nedenle, insan üçüncü boyutumuzdan çıktığı zaman, ve net olmak için, o zihinsel 

olarak, yani dördüncü boyutun algı seviyesine çıkar - ve burası tünel etkisinin oluştuğu 

yerdir, yani, tünel etkisi tam olarak bu çıkıştadır. Bu neden gerçekleşir? Çünkü üçüncü 



boyutumuzda, nereye bakarsak bakalım, etrafımızda görüntüler görürüz, üç boyutlu 

nesneler görürüz, bazı maddi nesneler görürüz.  

 

Dördüncü boyutta, her şey tamamen farklı bir şekilde algılanır. Ve burada  üçüncü 

boyutun ötesine giden insanın, bilinç veya Şahsiyet olarak, oradayken algısı tamamen 

farklıdır ve bu da vurgulanmalıdır.  

 

Burada görsel algının sınırlı açısından görüyoruz, bu nedenle arkamızda neler olup 

bittiğini görmüyoruz. İnsan bu tünele girdiğinde, diyelim, 360° görüşe sahiptir, bu nedenle 

etrafındaki her şeyi algılar ve bunu bütünsel olarak algılar. Ve bu fenomenin gerçekleştiği 

yer burasıdır. Başka bir deyişle, daha ilerde neler olduğunu görmez, bunu bir tünel olarak 

algılar. Ve bu tünelde üç boyutlu görüntüler ortaya çıkabilir. Neden? Çünkü bilincin 

kendisinin özgürlüğü vardır ve bu durumda ikincil bilinç çok büyük bir rol oynar ve hem 

görüntüler hem algı oluşturabilir.  

 

Oysa alışılmış algı Şahsiyet olarak bize verdiği algıdır. Ve bu algıyı ve kendimizin algısını 

alışık olduğumuz aralıkta, yani üç boyutlulukta olduğu gibi verir. Oysa etrafımızdaki her 

şey üç boyutlu değil. Bu nedenle, böyle bir etki oluşur. 

 

T: İlginç. 

 

IM: Bunu net bir şekilde açıkladığımı umuyorum, dostlar. Eğer öyle değilse, üzgünüm, 

elimden geleni yaptım.  

 

T: Başka bir soru var, İgor Mihayloviç. Çok sıklıkla, insanlar bu tünel açma anını veya 

ölüme yakın deneyimi tanımladığı zaman, ışığı tanımlıyorlar: ya ışığı gördüklerini veya 

ışığa girdiklerini yada ışığın ötesine gittiklerini. Öyleyse, bu nedir? 

 

IM: Doğru. herkes için bu ışık değildir; bazı insanlar tersine bunu karanlık olarak, derin 

bir uçurum olarak algılar. Bu kişiye, hazır olma seviyesine ve niyetlerine, yani, seçimine 

bağlıdır. Eğer insan ruhsal gelişime uyumlu ise, o zaman doğal olarak, tünelin sonunda 

ışık görür ve bu ışığa çekilir, bu nedenle sanki bu ışığa kayıyormuş gibi olduğu görünür.  

 

Oysa, insanın oraya tesadüfen gittiği veya büyü ile uğraştığı durumlar vardır. Büyü ışık 

vermez. Büyü derin bir uçurumdur. Bu nedenle, tünelin tepesinde pratik yaparlar ve 

inmekten çok korkarlar. Bu yüzden, tesadüfen kendisini bu durumda, bu tünel durumunda 

bulan çoğu insan aynı zamanda gerçek ve çok yoğun korku deneyimlemeye başlar.  

 

Neden? Çünkü sonsuzluğu ve derin uçurumu hissederler. Ve onları korkutan budur, ışık 

değil. Oysa ışık bir dünyadan diğerine doğal bir geçiştir, deyim yerindeyse. Dünya 

aynıdır, ama boyutlar farklıdır, daha karmaşıktır; o farklı bir seviyedir.  

 

T: Bu, yedinci boyutun ışığın ötesinde olduğunu mu belirtiyor? 

 

IM: Hayır, elbette değil. Yedinci boyut gerçekte çok daha yüksektir. Bu dördüncü, beşinci 

veya altıncı boyuta geçiş olabilir. Üçüncüden dördüncü boyuta geçiş olduğu zaman, 

algımızda bir tünel açma etkisi oluşur. Bunlar kadim zamanlardan bu yana tanımlanmakta 

olan uygulamalardır ve çok fazla insan bundan geçti, pek çok insan bunu uyguladı.  



Basit bir örnek. Benzer bir fenomen İsa'nın Duasını uygulayan herkeste mutlaka ortaya 

çıkar. Kişi bunu gerçekten ciddi şekilde uygular, kendisini bunu yapanlara benzetenleri 

ele almıyorum, ama gerçekten ciddi şekilde uygulayanları, insan bu dua ile yaşamaya 

başladığı zaman ve o en sonunda tünel açma etkisi ile karşılaşır. Ve bu ışık vecd doludur - 

onlar için çok önemlidir. Ve bundan geçtikleri zaman, sadece o zaman çabalamakta 

oldukları şeyi elde etmeyi gerçekten başardılar. O zaman bu yaklaşma hissi ortaya çıkar, 

ama ışığın ötesine.  

 

Bu nedenle onların bir çoğu korku olmadan bu ışığın üzerine gidilmesi, ışıktan geçilmesi 

gerektiğini yazdı. Oysa bir çoğu için, tersine, bu iticidir. 

 

T: Ve ışığın ötesinde ne var? Görüntüler olabilir mi veya?  

 

IM:  Hayır, orada kaybolur ... Böyle etkiler, insan tünel açma uygulamasını uyguladığı ve 

bu ışıktan geçtiği zaman ortaya çıkar ve o üç boyutlu görüntüler görmeye başlar - bu 

bilincin oyunudur. O hiç bir şey uygulamadı, onun için hiç bir uygulama işe yaramadı, 

insanın deneyimi yoktu, ama bilinç seviyesinde yapmaya çalışır, bazı meditatif 

uygulamalardaki gibi, insan bunu hayal gücünün seviyesinde uygulamaya çalışır.  

 

Ve burada bilinç kesinlikle onun için resim çizmeye, yanılsamalar yaratmaya başlar: 

bilinç hem ışık hem de geçiş yaratabilir ve ayrıca duygusal bir renk verebilir, her şey... Ve 

ışığın ötesinde üç boyutlu görüntüler vardır, ki bu insan hiç bir şey uygulamadığı 

anlamına gelir. Bu sadece bilincin oyunudur.  

 

Oysa gerçekte, insan ışığın ötesine geçtiği zaman, tüm görüntüler kaybolur ve tüm formlar 

kaybolur. O zaman Şahsiyet gerçek bilgi almaya başlar. Orada farklı bir şey vardır . 

 

T: İgor Mihailoviç, ruhsal uygulama yaparken insanın insanların tünel açma deneyimiyle 

karşılaşabileceğini söyledin. Şöyle bir soru aldık, insan saf niyetle ruhsal uygulama yaptı, 

oturdu ve kendini buldu… tünel etkisi ile karşılaştı. “Bir uçuruma çok hızlı düştüğümü 

hissettim. Ve en kötüsü de bu ışığı göremiyorsunuz, maneviyatla bağlantınızı 

kaybediyorsunuz ve hiçbir şekilde hissedemiyorsunuz” diyor. Yani soru şuydu: “Bu ışığa 

nasıl ulaşabilirim? Bu bağlantıyı tekrar nasıl kurabilirim? Ve ışık neden ortadan 

kayboldu?” 

 

IM: Burada anlaşılmalı ki, görüyorum... O neden kayboldu? O kayboldu, çünkü bilinç 

aktive oldu. Ve onun tanımladığı bu etki tamamen bilinç seviyesindedir. Bu kişi başlangıç 

aşamalarındadır; meditatif uygulamalarda çok iyi çalışmış olabilir, ama ruhsal uygulama 

ile karşılaştığı zaman, tamamen tesadüfen tünel açma etkisi elde etti. Bu olağan olmayan 

bir haldir, bu nedenle birincil bilinç düşme sinyali veriyor, çünkü kendisinin gerçekten 

düştüğünü hissediyor, Şahsiyet bunu finanse etmeye başlıyor ve ikincil bilinç aktive 

oluyor.  

 

Ve ne olur? Bir illüzyon. Korku ortaya çıkar, bilincin faaliyeti ve panik vardır. Ayrıca 

burada küçük bir nüans var. İkincil bilinç her zaman insanı bu durumda mümkün 

olduğunca uzun süre tutmaya çalışır. Ama burada dostlarım, eğer birisi böyle bir etki içine 

girerse, şunu hatırlamalı ve anlamalısınız, hatta öyle şeylere girişmeden önce bilmelisiniz 

ki, bilinç bir illüzyon yarattığında, tehdit edici veya korkutucu bir şey yoktur. 



İnsanlar “Nasıl çıkabilirim?” diyor. Kolayca. İki basit kural var. Bu uygulama gerçekte 

değil, sadece bilinç seviyesinde gerçekleştiği için kişi kendini kontrol eder; kendini bir 

beden olarak bile hissedebilir, asıl mesele bu. Kendini bedeninde gibi hissediyor ama aynı 

zamanda, tünelde olduğu için tam olarak bedeninde değildir. Yine de, bu durumda insan 

her şeyi kontrol eder. 

 

Ne şekilde? Bilinç onun için bir illüzyon çizer, ama kendini sadece bir özne olarak değil, 

aynı zamanda bir nesne olarak da algılar. Arkadaşlar, bu durumdan çıkmak için derin bir 

nefes alıp rahatlamanız yeterli. Bu çok basit. Ya da cesur olanlar için çok güzel bir nokta 

da var: Düştüğünüzü hissettiğinizde ve korku doğduğunda, düşüşü yoğunlaştırmalı ve 

hızlandırmalısınız. Başka bir deyişle, bilincinizin karşı olduğu şeyi ve sizi onunla 

korkuttuğu şeyi aşıp geçmelisiniz. Düşme anını yoğunlaştırın - ve bulunduğunuz yerde 

uyanır ve sonra yeniden başlarsınız. 

 

Bu durumda olduğunuz sürece, Ruhsal Dünya ile teması sürdürmek imkansızdır. O Lotus 

işe yaramaz, içeride temas olmaz. Neden? Çünkü Şahsiyete hükmeden ikincil bilinç çok 

aktiftir. Bu aynı zamanda kişinin sadece Şahsiyet olarak özgürlük kazanma sürecinde 

olduğunu da gösterir. Bunlar manevi yoldaki ilk adımlardır. Sonra bu gerçekleşir.  

 

Ama insanın en azından biraz deneyimi varsa, bunların hepsini kolayca geçer. Yine tünel 

açma uygulamasına dönersek, kadim zamanlardan beri çeşitli amaçlarla uygulanmaktadır. 

Bir videomuzda Bartini gibi şahsiyetlerin bunu bir araç olarak kullandığından 

bahsetmiştik. Ve gerçekten, bu harika bir araçtır. Orada, herhangi bir görüntü alabilirsiniz, 

özellikle bir şeyle ilgileniyorsanız veya bir şey, bazı teknik konular veya başka bir şey 

üzerinde çalışıyorsanız, o çalışmaya yeterince dikkati verirsiniz ve bu uygulamada 

bildiğiniz her şey üç boyutlu olarak kendini oluşturabilir ve hepsini detaylı olarak 

inceleyebilirsiniz. 

 

T: İnsanlar ayrıca tünel açma anında öyle bir şeyle karşılaştıklarını, çeşitli giriş çıkışlar ve 

labirentler gördüklerini anlatıyorlar. 

 

IM: Doğru. Burada böyle bir şey de var. Burada, insan büyüye ne kadar eğilimli ise, 

bilinç o kadar çok labirent yaratır. Neden? Bunlar dikkatin dağıldığı anlara benzer.  

 

T: Bir tür muhafız.  

 

IM: Ve insan istese de istemese de, tam da o tüneldeyken bir uygulama yaparken yine de 

çeşitli dallara, çeşitli virajlara dikkat eder, bir yerlerde bir ışık olduğunu hisseder, ama 

aynı zamanda dönüşler ve diğer her şey var. . Yani burada, dikkatini verdiğinde ve her 

dalda bir şey olduğunu hissettiğinde, dikkatini vermesi, bir şeye ilgi duyması yeterlidir ve 

bir dalın içine girer. Bunlar bilincin hileleridir. 

 

Oysa insan ruhsal yolda ise, gerçekten sadece ruhsal büyüme için çabalıyorsa, o zaman 

tüm dallar yok olur. Ve tünel çok düz ve nettir, çünkü insanın bir amacı vardır ve sadece 

bu amacı kendi dikkatiyle finanse eder. Bilinç ona ne verirse versin, onu finanse etmez ve 

onu algılamaz. Bundan dolayı çıkış yoktur… her şey olması gerektiği gibi çalışır. 

 



Oysa insan yeterli bir ruhsal deneyime sahipse, hiç tünel olmaz. Bu uygulama 

yapıldığında bile bu ışıktan geçmeye benzer. Ama bu durumda, evet, bu durumda… 

 

T: Bir tür halkadan geçer gibi, değil mi? 

 

IM: Hatta bir portaldan diyeceğim, evet. Biraz önce bir halkadan geçer gibi dedin. 

Gerçekten bir ışık halkasından geçiyormuş gibi algılanıyor. Ve bu etki açıkça tam da o 

prototip olarak hizmet etti, bu yüzden bilimkurgu yazarları onu bir portalın oluştuğu bir 

tür halka olarak tanımlamaya başladılar. Gerçekte, herhangi bir kapalı alanda, dahası bir 

halkada veya başka bir şeyde bir portal yaratılamaz. 

 

T: Bu nedenle üçüncü boyutta buna benzer herhangibir şey yaratmak imkansızdır.  

 

IM: Üçüncü boyutta - hayır. Bilimimizin görüş açısından bu nasıl algılanır? "Belirli bir 

noktada belirli bir alan yaratabiliriz, bu yüzden bir portal açan bir cihaz olmalıdır, başka 

bir yerde benzer bir cihaz."  

 

Oysa gerçekte, durum bu değil. Tek bir noktaya yönlendirilmiş birçok cihaz olmalıdır, o 

zaman uzayda bir portal yaratılır. Ve o tamamen farklı bir şekilde algılanır. Uzayda 

herhangi bir noktada olduğu gibi algılanır, sadece bir enerji patlaması gerçekleşir. 

 

T: Işık parlaması. 

 

IM: Peki, neden bir ışık parlaması? Işık parlaması. Evet, aslında, o bir ışık parlaması 

olarak algılanır. Ve neden ışık parlaması oluşuyor. Çünkü atmosferimizi oluşturan 

molekülleri harekete geçiren muazzam bir enerji dalgası var. Doğal olarak, enerjinin 

salıverilmesi hem ışık hem de ısıdır ve bunun gibi şeyler. Bu nedenle, bu doğal bir etkidir.  

 

Ama onu bir tür halka içinde sınırlarsak, onu yaratmayız. Neden? Çünkü üç boyutlu bir 

nesne yaratılmalıdır, oradayken, o iki boyutlu olacaktır. İki boyutlu bir nesne üç boyutlu 

olarak çalışmayacaktır. Basit bir yanıt. Telefonumda bir kayıt vardı. Maalesef telefonu 

değiştirdiğim zaman o kayıt kayboldu, ama birçok arkadaşımız gördü. Aslında 

gökyüzünde bir flaş olduğu yerde bir efekt vardı ve o flaştan, o ışıktan, belli bir mesafe 

uçan, arkasını dönen, geriye doğru uçmaya başlayan ve sonra kaybolan parlak ve hafif bir 

cisim ortaya çıktı. . Başka bir deyişle, bir portal tam olarak böyle çalışır. 

 

T: Bu çok ilginç.  

 

IM: Kayıt oradaydı, gerçekti ve birçok arkadaşımız gördü, tekrar ediyorum, ama 

telefonumu değiştirdiğimde bir şekilde kayboldu. 

 

T: Çok ilginç. İgor Mihayloviç, tünel açmayla ilgili bir nokta daha var, insanlardan bir 

soru. Aynı kişi birçok kez ruhsal uygulama yaparken tekrar tekrar tünel açma aşamasına 

girerse, ona nasıl yardım edilir? Ne tavsiye edilebilir? Ve gün boyunca bilincin 

hükmetmesi bunu etkiler mi? 

 

IM: Elbette, etkiler. Yine gün içinde kişinin dikkati dağılıyorsa, maneviyata uymuyorsa, 

içindeki bu ateş yanmıyorsa, günlük hayattan veya başka bir şeyden dikkati dağılıyorsa 



hayat bu,  o zaman sonrasında, uygulama yapmak için oturduğu zaman, kendi içindeki bu 

içsel ateşi, bu ruhsal özlemi tutuşturmaya çalışır ve hemen bir uygulama yapmaya başlar, - 

her zaman bilincin aktifliği olacaktır. 

 

Bu nedenle, doğal olarak, diğer uygulamalarda olduğu gibi tünel açma uygulamasında da 

sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden denilir ki, eğer insan manevi yola girdiyse, 

tereddüde, şüpheye veya başka bir şeye yer yoktur. Ve bu ateşi sürekli yoğunlaştırmak ve 

tutuşturmak önemlidir, onu kaybetmemelisiniz. Onun solduğunu, sevmenin sizin için 

sıkıcı olduğunu ya da başka bir şey olduğunu düşünüyorsanız, kusura bakmayın, hemen 

bir uygulama yapmalısınız. 

 

T: Oh, bu arada, öyle bir konu var ki, Sevgi görünüşe göre her zaman orada: Dün 

oradaydı, bugün orada ve yarın olacak. Ve insanlar ayrıca belirli bir noktada bu hissin – 

Sevginin – bir nevi rutin hale geldiğini fark ederler… 

 

IM: Bilinç size her şeyin alışkanlık olduğunu söylemeye başlar. 

 

T: ... bir nevi biraz arka planda. Orada gibi görünüyor, ama artık o kadar canlı değil, o 

kadar yoğun değil. 

 

IM: Ve işte tam da bu noktada sorun ortaya çıkıyor. İnsan ilgisinin azaldığını hissediyorsa 

ve hatta arzusu bile kaybolmaya başlıyorsa, bu rutin hale geliyorsa - bu, bilincin aktif 

olduğunu gösterir, bu kişinin zaten bu hali bıraktığını gösterir. Azalan Sevgi değil, 

kaybolan mutluluk ve neşe hissi değil, ama Şahsiyet olarak siz bu özgürlük ve neşe, 

Ruhsal Dünya ile temas halinden çıkıyorsunuz ve dini açıdan konuşursak şeytanın gücü 

altına giriyorsunuz. Veya bilinç, bu inisiyatifi Şahsiyetten ele geçirmeye ve onu 

köleleştirmeye başlar. 

 

Ve bu durumda biraz daha oyalanırsanız, ne olur? Kendinizi bilinç konumundan 

gözlemliyorsunuz, üç boyutluluğu rutin olarak algılıyorsunuz… “Bilinç benim. 

Düşünceler benim. Ben sıradan bir insanım. Ruhsal Dünya yok, hepsi masal, hepsi 

mezhepçilik ve saçmalık”. Öyle değil mi? Deneyim gitti. Ona sahip olduğun halde. 

 

Kısa bir süre önce, kelimenin tam anlamıyla birkaç dakika önce, Ruhsal Dünya ile temas 

halindeydiniz ve bu sizin için bir gerçekti. Ve birkaç dakika sonra, bunu kaybettikten 

sonra, içinizde bunun sadece hayali bir durum olduğu, bazı dış nedenlerden dolayı bir 

hormon dalgalanması olduğu düşünceleri ortaya çıkıyor ve Tanrı'nın varlığından bile 

şüphe duyuyorsunuz: “O var mı yok mu - sonuçta, bilmiyorum”. 

 

Bilinç bunu asla göstermez ve kesin bir şekilde vermez. Her şey çok basit bir şekilde 

gerçekleşir. Ve bu kadar zayıf bir durumdayken ruhsal bir uygulama yapmaya 

çalıştığınızda, onu iyi uygulayacak mısınız? Gün içinde Ruhsal Dünya ile yakın temasta 

olduğunuzda, neredeyse o Dünyanın bir parçası olduğunuzda, içinizde neşe ve Sevginin 

hakim olduğu, Hayat ile, üç boyutlu olmayan gerçek Hayat ile aşırı dolduğunuzda 

yarattığı etkinin aynısını mı getirecek?   

 

Üç boyutlulukta pek çok sorununuz, sağlığınız ve yıpranmış bir bedeniniz olabilir, ama 

Yaşam okyanusu içinizde kaynayacaktır. Bunu herhangi bir illüzyon, rutin veya başka bir 



şeyle nasıl takas edebilirsiniz? Bununla birlikte, ilk aşamalarda, insanlar genellikle bu 

zihniyetler ve bilincin dikkat dağıtmaları karşısında tökezler ve basitçe Hayattan alt-

şahsiyete saparlar, Hayatlarını bir illüzyonla değiştirirler. 

 

Yine, neden hemen ruhsal duruma, bu Sevgi durumuna ve Ruhsal dünyanın yakınlığına 

geri dönemiyorsunuz? Bilinç dikkatinizi dağıttığında, bilmiyorum, sanki çapaklar size 

yapışmış gibi oluyor. Basitçe söylemek gerekirse, bir yarıktan zar zor geçen ve geri 

dönemeyen bir fare hayal edin. Bu nedenle doğal hale geri dönebilmek için o çapakları 

kaldırıp kaldırmayacağınızı seçmek zorundasınız. Komik ama hayatın gerçeği bu. 

 

T: Doğru 

 

IM: Biliyorsun, bu komik görünüyor, ama insanlar bu tür durumlara girdiği zaman, onlar 

için gerçekten zordur. Onlar hatırlar... Biraz önce "Tanrı ile temastaydım, 

 

T: Doğru, nasıl geri döneceğim.  

 

IM: ama şimdi şüphelerle doluyum ve kendimi kötü hissediyorum ve şimdi biri beni alıp 

iyi bir şeyden çıkardı." Aslında kimse seni dışarı çıkarmadı dostum; aslında aynen peynir 

kokusuyla baştan çıkan fare gibi sen kendi kendine gittin. Nedir? İnsanın dikkatini kibir 

ve aptallıktan başka ne dağıtabilir? Hiçbir şey. Buna mantıklı ve olgun bir şekilde 

yaklaşmalısın. Ruhsal yol eğlence değil, oyun değil. Bu hayattır, bu sorumluluktur, 

olgunlaşmadır, her şeyden önce öyle değil mi? Yüzeysel olarak dahil olarak ve etrafta 

oynayarak buna nasıl sorumsuzca yaklaşabilirsin? Biz aslında işe sorumlu bir şekilde 

yaklaşıyoruz, bilmiyorum, hatta yemek yemeye bile sorumlu bir şekilde yaklaşıyoruz. 

Kendi ruhsal gelişimimiz dışında her şeye sorumlu bir şekilde yaklaşıyoruz.  

 

Buradayken bir bilgisayar oyununda gibiyiz: Biraz oynadık, biraz eğlendik, "Allah verir, 

Allah yapar". Bunların binlerce yıldır var olan zihniyetler olduğunu anlıyorum, insanların 

beyinleri o rahipler tarafından yıkanmış ve bunun gibi şeyler. Ama beni bağışlayın, peki 

ya içsel his? Sonuçta, herkes işleri doğru şekilde nasıl yapacağını hisseder ve anlar. 

 

Bilinç aptalca şeyler önerir, ama içeride, Şahsiyet olarak insan içeride, Ruhtan, Ruhsal 

Dünyadan gelen bilgiyi hisseder, anlar. Çünkü orada yalan olamaz ve o peygamberlerin 

konuştuklarına ya da şimdi hakkında konuştuklarımıza kesinlikle karşılık gelir. Çünkü biz 

bilinçten değil, Ruh'tan konuşuyoruz. Bazı kişisel çıkarlar elde etmek için size 

anlatanların aksine sizden hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Öyle değil mi? 

 

O bilinç bile, sonuçta ne için yalan söylüyor? Kişisel çıkar için, Şahsiyetten enerji almak 

için, insanı hareketsiz kılmak için, beni bağışlayın, bilincin kendi uzun ömürlülüğüne 

bineceği bir yük hayvanı yapmak için, bunu başka şekilde söylemenin bir yolu yok. Bir 

yük hayvanı gibi, insan bir alt-şahsiyet olarak acı çekecektir. Bu arada, bilinç için bu 

enerjidir, bu hayattır. Yine, o Şahsiyet olduğunu ve bilincin kendisi olmadığını anlaması 

haricinde, Şahsiyet olan insan ile alay etmeye devam eder. 

 

O zaman bu anlayış artık hiçbir işe yaramaz. Anlayış, bir karar verdiğinizde olmalıdır ve 

bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Savaş bittiğinde, daha sonra kaçınmanız gerektiğini 

anlıyorsunuz... Bilirsiniz, burnunuz kırılınca ve kaçmanız gerektiğini düşündüğünde, artık 



çok geçtir. Uzmanlara gitmeli ve burnunuzu düzelttirmelisiniz. Doğru mu? Onu daha 

sonra düzeltmemek için. 

 

Ama bir insan, Allah korusun, bir alt şahsiyet haline gelirse, artık hiçbir şeyi 

düzeltemezsiniz. Bu nedenle bunun olmasına izin vermemelisiniz. Yalnızca bir kez 

yaşarsınız. Bu kazıcıya benzer, biliyorsunuz, hata yapmamalısınız. Ve her birimiz bu 

yolda nasıl doğru yürüneceğini, mayına nasıl basılmaması gerektiğini biliyoruz. Herkes 

bilir, ama bazen ayartmadan, aptallıktan, tam tersi şekilde hareket ederiz. Ve bu bile, 

diyebilirim ki, doğaya aykırıdır. Doğaya aykırıdır, her şeye aykırıdır. Kendini koruma 

içgüdümüz körelmiştir. Bu kesinlikle düşünülemez. 

 

Bir insanın kendini nasıl mahvettiğini mantıklı bir şekilde düşünürsek, bu sonuçta kabul 

edilemezdir. Bu sadece bilinçtir. İnsan bilincin ne olduğunu bildiğinde, bir yalancıya veya 

sürekli hakimiyet peşinde koşan birine nasıl inanır? Hiçbir şekilde. Bilirsiniz, yozlaşmış 

birinin hırsızlık yapmayacağına inanmak gibi. Elbette yapacak! Neden? Onun özü böyle. 

Koşullar verin veya yaratın ve herkes çalacaktır. Öyle değil mi? Dünya böyle. 

 

"Ben çalmazsam başkası gelip çalacak" diyor. Bu yüzden çalıyorlar. Bu durumda da aynı. 

Her şeyi değiştirmek, her şeyden önce kendinizde değiştirmek, kendinize karşı dürüst 

olmak ve tabii ki varlığınız için savaşmak gereklidir. Ama bu olabilecek en keyifli 

dövüştür. Çünkü insanın şeytanla mücadelesi tam olarak bir yüzleşmede, savaşta, 

düelloda, eziyette değil, iblisin üzerine basıp tüm Ruhsal dünyayı kucaklamaya 

çalıştığınızda sevinç ve Ruhsal Dünya için Sevgidedir. O zaman O sizi de kucaklamaya 

başlar. Bu bir kavga! Olabilecek en hoş savaş budur. Ama onunla yüzleşirseniz, size bir 

şey söyler, siz bilince başka argümanlarla cevap vermeye çalışırken, sizin için kim cevap 

verir ve size bu argümanları kim verir? 

 

Siz Şahsiyet olarak sadece bu gevezeliklere fon sağlarsınız, siz onları finanse ettiğiniz 

sürece onlar eşyalarınızı toplar ve size alt şahsiyete giden bir bilet satın alırlar. 

Düşünmelisiniz. Ama bu durumda, hissetmelisiniz. Ruhunuzun kapısını kapatmak için 

değil, onu açık tutmak için, o zaman her şey iyi olur. Öyle değil mi? Her şey çok basit. 

Her şey sevgi ve saygıyla ve yine motivasyonla başlar. Doğru mu? Yaşama motivasyonu 

veya ölme motivasyonu. Kimi dinlerseniz, o olursunuz. Ne yazık ki, ama durum böyle. 

 

T: Ayrıca, biliyorsun, İgor Mihayloviç, Silouan Athonite'in deneyiminden bir an 

hatırlıyorum, Simeon olduğu zaman, bir gün hücresinin aniden bedenine bile nüfuz eden 

ışık ile dolduğu bir hikayeyi anlattı. Ve zihninde, "bu inayettir, bunu kabul et" düşüncesi 

parıldadı. Bundan şüphelendi. Ve o andan sonra, iblisler ona görünmeye başladı, ona "sen 

bir azizsin" dediler ve sonra "kurtulmayacaksın" dediler. "Ve bir noktada onlara bir soru 

sordum" diyor: neden bazen beni bir aziz olduğuma ve bazen de kurtarılamayacağıma 

ikna ediyorsunuz?" Ve ona, "Biz asla gerçeği söylemeyiz" dediler. 

 

IM: Harika olan ne biliyor musun? Manevi yola giren ve bilincine, nasıl çalıştığına, 

kendisine nasıl yalan söylediğine en azından biraz dikkat etmeye başlayan herkes de, 

Athonite Silouan'ın  karşılaştığı şeyle karşılaşır. Bir uygulayıcı olarak, o herkesin yaşadığı 

gerçeği anlattı. Bundan geçmemek mümkün değil. Ve ayrıca önemli olan şeydir. 

 



Eğer ona apaçık bir soru sorarsanız, sistemin kendisi her zaman yalan söylediğini 

onaylayacaktır. Sonuçta, iblisler her zaman yalan söyler, işlevleri budur. Ve bunu inkar 

etmiyorlar. İşte paradoks da burada yatıyor. Yine de insanlar bu yanıtı aldıktan sonra bile 

onlara inanmaya devam ediyor. Ve bazen birçokları bunun olmadığını ve duymadıklarını 

bile iddia ediyordu. Yani, bilinç bunların hepsini bloke edebilir. 

 

Ama bu daha yüksek bir seviyede gerçekleştiği zaman, o zaman, beni bağışlayın, birincil 

bilinç inkar eder ve bunun olmadığını söyler ve ikincil bilinç her şeyi örtbas etmeye 

çalışır. Ama Şahsiyet olarak insan her şeyi hatırlar. Yine de bunu neden ciddiye almıyor? 

Bir paradoks. Eleştirel yaklaşım nerede? Çünkü Sevgi içinizde zayıflar zayıflamaz, o 

kıvılcım içinizde kaybolur kaybolmaz ne olur? Maddi dünya sizin için çok önemli ve 

anlamlı hale gelir, hemen egoizm ortaya çıkar, hemen içinizde gurur ve herkes ve her şey 

için nefret yükselir. 

 

Ve bu bazen öyle bir noktaya gelir ki insan sadece şüphe duymaz, basitçe nefret etmeye 

başlar. Ruhsal olanı hiçbir şekilde algılamayan bir şey onda belirir. Bu öyle değil mi? 

Ama ne için büyük bir özlem kalır? Büyü için, güç için. "Tanrı var olsaydı, bana verirdi: 

Bana bazı maddi faydalar, başka bir şey, zenginlik, güç verirdi" ve benzerleri. 

 

T: Güç ile ilgili olarak da birçok insan, "Bu kişinin duası çok güçlüdür" veya "güçlü bir 

aziz vardır" der. Öyleyse, bazı zayıf azizlerin de olduğu ortaya çıkıyor? 

 

IM: Bu mantığa göre, var olduğu ortaya çıkıyor. Sonuçta, bölen bilinçtir. O nasıl algılıyor 

ve güçlü bir dua ne anlama geliyor? Arkadaşlar sizce güçlü bir dua nedir? Ve insanların 

%99.9'unun bilinci, "Kuvvetli bir dua, bir hastalığı tedavi edendir. Örneğin, dua ettin, 

güçlü bir duan var, gizli bir dua, bir rahip onu sana 20 dolara sattı. Onu saklarsın, nesilden 

nesile aktarırsın. Ama bu dua, doğru uygulanırsa hasta bir insanı iyileştirebilir ya da dua 

edersin ve... mesela yolda para bulursun. Veya dua ettin ve patronun sana daha iyi 

davranmaya başladı. Ya da daha da iyisi, dua ettin ve patron hastalandı. Bu daha da iyi. 

Bunlar en güçlü dualardır. Ve en güçlü olanı, dua ettiğinizde komşunuzun ineğinin ölmesi 

veya arabasının bozulması. Bunlar güçlü dualardır." Öyle değil mi? İstediğiniz bu değil mi 

arkadaşlar? Siz değil, bilinciniz. Ve birçoğu buna aldanıyor. 

 

Ve güçlü bir azizin kim olduğunu biliyor musunuz? "Gel, ona para ya da bir tür rüşvet ver, 

sonuçta yozlaşmış bir dünyamız var - işte bu kadar, aziz senin için dua ediyor. Eve 

geliyorsun ve bozulan araban hasarsız." Görüyor musunuz? 

 

T: Sorunlar çözüldü.  

 

IM: Sorunlar çözüldü, evet. Veya diyelim ki, “Bir bilgisayarınız var, haydut korsanlar bir 

programla bilgisayarınıza virüs yerleştiriyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Güçlü bir 

azize gidiyorsunuz, dua ediyor, eve geliyorsunuz ve bu kadar, bilgisayarınızda virüs yok, 

o güçlü bir aziz. Oysa bilgisayarınızdaki virüsleri temizleyemiyorsa, o zaman zayıf bir 

azizdir.” Öyle değil mi? 

 

Ne ile ölçüyoruz? Aslında kutsallığı tüketimcilikle, maddi dünyadaki kendi kişisel 

kazancımızla ölçüyoruz. Ama bu şeyleri herhangi bir şekilde ilişkilendirmek mümkün 

müdür? 



T: Hayır, elbette değil. 

 

IM: Sözünü ettiğim şey bu.  

 

T: Gerçek güçlü dua nedir? 

 

IM: Seni Allah'a yaklaştıran duadır. Bu dua güçlüdür. Ama bir dua sizi yaklaştırmaz ve 

bir mantra sizi yaklaştırmaz, yaklaştıran ruhsal uygulamadır. Öyleyse kim ne derse 

desin… Özellikle rahipler sınıfının ya da bağnazca inananların bunu işitmekten 

gücenebileceklerini anlıyorum, "Nasıl olur da dua?.." Dua nedir? Mantra nedir? Kafanızda 

ne mırıldanırsanız mırıldanın, sizden başka kimsenin duymadığı veya anlamadığı bir dizi 

sestir. 

 

Ama, ruhsal uygulamada kendinizi Ruhsal Dünyaya açtığınız zaman ve gerçekten 

Sevginizi gönderdiğinizde, o zaman yanıt olarak onu duyarsınız. Dua ruhsal uygulamaya 

yol açabilir. Ve mantra ruhsal uygulamaya yol açabilir. Ama sadece ruhsal uygulama işe 

yarar, sadece ya kafanızda veya dilinizle gevezelik etmek değil. Sabahtan akşama kadar 

gevezelik edebilirsiniz, hiçbir şey işe yaramaz. 

 

T: Bazı fanatik inananların gücenebileceğini söyledin, ama bunun nedeni onların 

dinlerinin derinliklerine inmemeleridir. 

 

IМ: Ne için? 

 

T: Bu yüzden Suriyeli Isaac da bu arada şöyle yazmıştır, özür dilerim, “Duada dilin ve 

kalbin hareketleri anahtardır; ve ondan sonra en içteki kafeslere giriş vardır. Burada her 

ağız, her dil sussun.” Böylece tüm bunlar ortadan yok olur. 

 

IM: Çünkü bunların hepsi bilinçtir. Oysa bilinç hiçbir şekilde Ruhsal Dünyaya 

girmeyecek. Yani cennet şeytana ve iblislerine kapalıdır. Dini terimlerle ifade edersek 

bilincimiz şeytan iken. Bu böyle değil mi? Ve kim bundan bahsetmedi? Peygamberler 

bunu söylemedi mi? Onlar söylediler. Bütün dinlerde bizzat bundan geçip, bizzat 

yaşayarak öğrenmiş olan azizler bunu söylemediler mi? Bu öyle değil mi? Öyle. 

 

Bilirsiniz, fanatikler... Allah'a inanan insanlar var. Allah'ı bilenler var. Allah'ı bilenler, 

gerçekten idrak etmiş, aziz denilen kimselerdir. Karınları dua ile iyileştiren büyücüler 

değil, Allah ile, Ruhsal Dünya ile temas halinde olan ve bununla yaşayan gerçek azizler. 

Bunu biliyorlardı, bunun hakkında konuştular ve bunu deneyimlemekle ilgili kişisel 

deneyimlerini yaşadılar. Ama fanatikler öyle insanlar ki… 

 

Şöyle söyleyeyim: Onlar Allah'tan korkarlar ve ölümden sonraki kaderden korkarlar. 

Büyük olasılıkla, birçoğu bunu deneyimliyor çünkü aktif alt-şahsiyetlere sahipler ve alt 

şahsiyet durumunda olan ölülerin deneyimlerinden bilgi algılıyorlar ve istemeden birlikte 

var oluyorlar. Dolayısıyla başkalarının bu ölüm sonrası deneyimi açıkça onları da 

etkiliyor. Böyle bir kaderi istemiyorlar, ama bilinçleri çok aktiftir veya çok fazla alt-

şahsiyet vardır ve onlara çok az ışık ulaşır. Hissederler, anlarlar, korkarlar ama ruhsal yola 

girmek istemezler. Neden? Büyüye yatkındırlar. 

 



Çoğunlukla, bu insanlar, fanatikler, günlük hayatımızda bazı teatral eylemler 

gerçekleştirmeye eğilimlidirler. Böylece gelirler ve rahipler onlara derler ki, “Sabah 

kalkın, şu duayı okuyun, bir şeyler yakın veya bir şeyler yapın veya o yöne dönün ve bir 

şeyler yapın, akşam bir şeyler yapın veya bunu daha çok yapın, hepsi bu. ” Başka bir 

deyişle, otomatik olarak bazı dışsal ritüelleri uygularlar, ama manevi hiçbir şeyle meşgul 

olmazlar. Ve Allah'a bir milimetre bile yaklaşmazlar. Öyle değil mi? 

 

Ama gündüzleri yaptıkları bu büyü faaliyetlerinin kendilerine cennetin yolunu açtığına 

içtenlikle inanırlar. Ve kendilerini gerçekten Tanrı'ya götürebilecek, ama büyüsel 

ritüelleriyle çelişen herhangi bir Bilgiyi reddederler ve bunu öfkeyle algılarlar. Bu onların 

suçu değil, ama onları aldatan iblislerin suçu. Bu iblisler bunların hepsini nefret ve 

reddetme ile algılar. Neden? Çünkü bir insan ruhsal olarak kurtulabilirken, bir iblis için bu 

ölüm anlamına gelir. 

 

Oysa bir insan alt-şahsiyet durumuna geçtiği zaman, o iblisin varoluşunu uzatır. Bu, iblis 

için faydalı, öyle değil mi? Faydalıdır. Herkes yaşamak istiyor. Bu, bu nedenle 

gerçekleşiyor. Fanatiklere gelince, ne yazık ki onlar aslında ritüelci, bunu söylemenin 

başka yolu yok. Onlar için en önemli şey ritüeldir. Onları bir tür "kurtuluş"a götüren şey 

budur. Neyden kurtuluş? Hayattan mı? Arkadaşlar, sadece Tanrı kurtuluşa götürür, oysa 

diğer her şey saçmalıktır. Büyü kimseyi kurtarmadı. Bu doğru değil mi? 

 

T: Doğru. İnsan ne kadar tüketici düşünce tarafından yönlendirilirse, dininde mevcut olan 

tohumları, o AllatRa Bilgisinde açıklanan tohumları o kadar çok inkar eder. Yani, tüm 

bunlar… 

 

IM: Biraz önce AllatRa'dan sözettin. AllatRa'nın neden asla bir din olmayacağını biliyor 

musun?  

 

T: Neden? 

 

IM: Çünkü AllatRa'da ticaret yapacak bir şey yok. Bu gerçekten böyle. Evet, AllatRa'yı 

bir dine dönüştürebilirsiniz, ama o zaman her şeyi değiştirmek zorunda olursunuz. Bu 

durumda ona çok fazla büyü ve ritüelizm katmak zorunda kalacaksınız ve o zaman dini bir 

organizasyona dönüşebilir, ama bu çok çaba gerektirir. Oysa bugün, AllatRa açık ve 

basittir. Orada ne satılabilir ve serbestçe mevcutsa nasıl satabilirsiniz? 

 

Ayrıca önemli bir nokta da, tüm dinlerin size bir şey verebilecek, sizin için bir şey 

yapabilecek, sizin için dua edebilecek, bir büyü ritüeli gerçekleştirecek ve otomatik olarak 

cennete gireceğiniz biri olduğu fikri üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Böyle bir şey yoktur 

ve olamaz. 

 

Bu arada, AllatRa aslında insanın kendisinin elinden gelenin en iyisini yapması 

gerektiğini söylüyor. Sadece insanın kendisi cennete girebilir. Kimse onu oraya itmez 

veya sokmaz. Bütün peygamberler gerçekten bunun hakkında konuşmadılar mı? 

Konuştular. Seçim özgürlüğü diye bir kavram var. Kişi yaşamayı ya da ölmeyi kendisi 

seçer. Doğru mu? Bu nedenle AllatRa, kitlelerin dini köleleştirilmesinin bir aracı olamaz. 

 

 



T: İgor Mihayloviç, başka bir soru da var. Yanıtında, biraz önce günlük uygulamaların 

yapıldığından söz ettin. Çeşitli dinlerde, bir tür düzenli günlük uygulamalar yapma trendi 

var.  

 

IМ: Tüm dinlerde. Hepsinde.  

 

T: Günde beş kez namaz, sabah duası ve akşam... 

 

IM: Doğru. Sadece bak. Açıklayabilir miyim? Dediğini anlıyorum, ama büyü ve beni 

bağışlayın bilincinizin zombileştirilmesi perspektifinden açıklayacağım, dostlar. Bir 

mantra ile bazı büyü ritüellerinin günlük uygulanması. Dikkat edin, ruhsal uygulamalar 

veya başka bir şey demiyorum. Söylediğim şey: büyü ayinleri, hem sözlü olarak hem de 

bilinç seviyesinde ifade edilen bazı sözlü mantralar ile ritüeller. Öyle değil mi? Bu neye 

götürür? 

 

Tam olarak fanatizm oluşumuna ve gönülsüzce ve isteksizce yaptığınız bu ritüeli sadece 

onu yapma adına hızlı yapmanızı ummak… Bu sizi Allah'a götürür mü? Basit bir soru 

dostlar. Bu doğru değil mi? 

 

Hatta sabahtan gece yarısına kadar kafanızın üzerinde durabilirsiniz. Yalnızca Allah'ın 

Sevgisi Allah'a götürür, öyle değil mi? Biraz önce beş kez namaz kıldıkları İslamdan söz 

ettin. Evet, bunun belirli bir hareket, dışsal bir ritüel ve tüm geri kalanı ile beş kez 

yapılması belirlenmiştir. Bu hareket ve bu ritüel nereden alındı? Peygambere casusluk 

yaptılar ve bunu tanımladılar. Oysa, Peygamber uyguulamayı kaç kez yapıyordu? 

 

T: Bunu defalarca yaptığı yazılıdır. Bunun yanında birçok ek dua olduğunu… 

 

IM: Doğru. Ama o insanlara namazı en az beş kez kılmalarını söyledi. En az! Ve namaz 

hakkında ne söyledi ve onu nasıl uyguladı? Sonuçta, fark çok büyük. Ona soruldu, "Bunu 

neden yapıyorsun?" Öyle değil mi?  

 

T: Evet. "Neden dua ediyorsun?" Birisi şöyle söyledi, "Aslında tüm günahların zaten 

bağışlandı. Öyleyse bunu neden yapıyorsun?" Çünkü o çok fazla ilave rekatlar kılıyordu, 

hem gece hem de sabah görevlerinden önce, sabah namazından önce. O kadar uzun süre 

namaz kıldığı için bacaklarının bile şiştiğinden söz edildiği noktaya kadar.  

 

IM: O yalnızca bir beden. Ve o aslında dua mı ediyordu? O Yaşıyordu. O Yaşıyordu ve 

Yuvada idi. Buraya gerçekleştirmekte olduğu misyonu gerçekleştirmek için oradan geldi. 

Oysa orada, Yuvada idi. Orada, Sevgide, sevinç içinde idi. Ruhsal Dünya ile birlik içinde 

idi. Bunu nasıl isteyemezsiniz? Sonuçta, sevdiğiniz şeye, en değerli olan şeye, mutluluk 

ve Hayat veren şeye gelmeye adanabildiğiniz her dakika, her an, hatta bu mutluluk ve 

Hayatı vermez, bu mutluluk ve Hayattır, sonsuz ve sevinçlidir, öyleyse orada olmayı nasıl 

isteyemezsiniz? Basit bir soru.  

 

Sadece yalancılar bunu istemez. Sadece yalancılar uygulamayı, beni bağışlayın, bir büyü 

ritüeli gibi yaparlar. Bu böyle değil mi? İsa Mesih'i hatırlayalım, ne kadar zaman 

harcıyordu ve ne kadar süre temas halindeydi - her dakika, her an. O buraya oradan geldi, 

ama bu Onun buradan oraya gitmesi gibi değildir. Fark budur.  



Sadece beslenmek ve bedenlerine bakmak için oradan çıkan azizleri hatırlayalım. Yapmak 

zorundaydılar. Ve burada olmayı özlediler. Özlem duyuyor ve acı çekiyorlardı çünkü 

oradan çıkıp bedenlerine bakmak zorundaydılar. Çünkü bir yasa var: Bedenin yaşadığı 

sürece onunlasın. Ve insanın bedeninin ömrünü kısaltmaya hakkı yoktur. Bu böyle değil 

mi? Böyle. 

 

T: Tabii ki, bu arka plana karşı, bazı insanların ruhsal uygulamaların günlük performansı 

hakkında şunları söylediğini duymak gülünçtür: "Pekala, gün içinde pratik yapıyorum. 

Öyleyse neden onları belirli bir zamanda yapayım?" 

 

IM: Doğru. Ama, ruhsal yola giren ve hatta ruhsal uygulamalar yapmaya başlayan birçok 

insanın sonunda onları terk ettiği gerçeğiyle başlayalım. "Ne için? Bir insan neden ruhsal 

bir uygulama yapsın? Sonuçta, Ruhsal Dünya ile temas halinde olma deneyimine zaten 

sahip.” Doğru mu? Ya da şeytanla bir anlaşma. Soru bu. Denklik üzerinde anlaştılar: 

şeytan onun hayatına müdahale etmez, onu çok fazla rahatsız etmez, kişi şeytanı 

kızdırmamak için ruhsal uygulama yapmaz ve kendi yanılsaması ve bencilliği içinde 

mutlu bir şekilde yaşar. Biriyle anlaşma yaptığı varsayılan iki ayaklı bir tür alt şahsiyet. 

"Pratik yapmanın ne anlamı var? O zaten bir "Bodhisattva"; bir zamanlar bir şey gördü ve 

hissetti, dünya biliniyor. Ne için? Zaten bir öncül..." 

 

T: Lotus zaten biliniyor.  

 

IM: Evet, Bodhisattva'ya değinelim. Buddha ne kadar süre pratik yapıyordu? Her zaman, 

bir fırsata her sahip olduğunda. Bu doğru değil mi? Orada olma fırsatı varken nasıl bir 

dakikalığına burada olabilirsin? İşte basit bir soru. Eğer gerçekten seviyorsan, eğer bu 

senin için değerli ise, her ayrılık aslında kederdir, acı ve ıstıraptır, çünkü sevdiğin şey 

yanında değildir. Bu böyle değil mi? Ama eğer ayrılık canınızı sıkmıyorsa, ne tür bir 

sevgiden söz ediyorsunuz? Haklı değil miyim?   

 

Bilirsiniz, hiç deneyimi ve pratiği olmayanlar anlasın diye karşılaştırırdım: Bu nefesinizi 

tutarak dalış yapmak gibidir. Bunun ne olduğunu bilenler, derin bir nefes alıp dalıp su 

altında nefes almadan kalabildiğiniz kadar kaldığınızda olur. Dolayısıyla, Tanrı'yı 

gerçekten sevenler, gerçekten Ruhsal Dünya'da yaşayanlar ve burada Ruhsal Dünya'da 

ikamet etmek ve hizmet etmek zorunda olanlar için, aslında orada nefes alırlar. 

Buradayken kalırlar, nefeslerini tutarlar. Su altında bir insan için zor olduğu gibi, burada 

nefes almak onlar için zordur. Yani buraya dalış yaparken orada havayı çekiyor ve 

yapması gerekeni yapıyor. 

 

Sadece anlayış için, o Peygamber'in, (huzur onun üzerine olsun), dedikleri gibi, neden 

ruhsal uygulamalara bu kadar çok zaman harcadığının açık olduğuna inanıyorum. Ruhsal 

uygulamalara zaman harcamadı, o Yaşadı. O, bu dünyaya geldiğinde zamanını nefesini 

tutarak, insanlara bir şeyler öğretmek, bildiklerini aktarmak, böylece insanlar kurtulsun, 

onlar Hayat kazansın diye geçirdi. Konu bu. Ve insanlara Sevginin ne olduğunu ve 

Hayatın ne olduğunu en azından biraz anlayabilmeleri için öğretmeye çalıştı. Ve gerçekte 

O ve diğer peygamberler sayesinde birçok insan kurtuldu, birçok insan Hayat kazandı ve 

bu, bu güne kadar devam ediyor. Onların katkısı çok önemlidir. 

 

 



T: O aslında, "Allah'a şükretmem gerekmez mi?" dedi. Bu nedenle, "bu ruhsal 

uygulamalar bu dünyadan ve bu dünyadaki her şeyden daha iyidir" diye tanımladı. 

 

IM: Elbette, bu dünyadan daha iyiler. Başka türlü nasıl olabilir? O aslında Ruhsal 

Dünyaya şükranını ifade etti. Ona Hayat verdiği için Allah'ın Kendisine şükranını ifade 

etti. Veya yalanların, pisliğin, ölümün, hastalıkların ve birbirine düşmanlığın olduğu bu 

rutine geri dönmek. Bütün bunları görmek ve algılamak, insanların, bilincin esaretinde 

olanların acısını ve ıstırabını duymak. Onlar inliyorlar, sızlanıyorlar ve yardım için 

ağlıyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Ve bilincin kölesi olmaya devam ediyorlar. Büyü 

için can atıyorlar, güç için can atıyorlar, kâr için can atıyorlar. Bu ona nasıl hissettirdi? Ya 

da Allah'ın huzurunda olmak. 

 

Biliyorsunuz, bu üç boyutlulukta bunu anlamak ve ifade etmek zor. Ama bu şeyler aslında 

karşılaştırılamaz. Bundan dolayı, doğal olarak Peygamber de tıpkı diğer peygamberler ve 

Hayat kazananlar, evliyalar, hakiki evliyalar dediğimiz kimseler gibi, hepsi de bunu 

yaşamıştır. Ancak bir "ama" daha var. Hayatı kazandığınızda veya onu daha yeni 

deneyimlediğinizde, başka birinin onu kazanmasına yardım ettiğinizde, ikiniz olursunuz. 

Bu kollektif dalış hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Elbette, bu neşe ve zevk verir. Hizmetin 

anlamı tam olarak budur. Ve ne kadar çok insan dalarsa, o kadar çok Sevgi ve neşe vardır 

ve o kadar anlamlıdır. 

 

T: Evet, tek bir okyanustaki dalgalar gibi, bir dalganın nerede bittiği ve bir diğer dalganın 

nerede başladığı belirsizdir, her şey birdir. 

 

IM: O bitmemeli. Bu sadece Hayat'tır. 

 

T: İgor Mihayloviç, başka bir soru. Dedin ki, bazı insanlar... şeytan "Olduğun gibi 

rahatsın, ruhsal uygulamalar yapma" diyerek onları durduruyor. Ayrıca bu soruyu sormak 

istiyorum. İnsanın rahat bir ruhsal yola sahip olmak istediği bir şekilde ortak bir isteği 

olan birçok mektup aldık. 

 

IM: Rahat bir ruhsal yola sahip olmak ne anlama geliyor?  

 

T: Sistemin insana çok fazla baskı yapmaması için, diyelim, ona çok fazla saldırmaması 

için, örneğin... 

 

IM: O zaman büyüye gitmeliler. O zaman sistem önlerine kırmızı halı serer, insanlar 

onlara tapar, hediyeler verir, saygı gösterir. Ruhsal yola çıktığınızda, sadece sırtınıza 

değil, yüzünüze de tükürülmeye hazır olun, akrabalarınız ve arkadaşlarınız tarafından bile 

nefret edilmeye hazırlanın. Ama bu çok kısa bir süre kaldığınız, büyünün hüküm sürdüğü, 

şeytanın gücünün olduğu üç boyutluluktur. Şimdilik. Aynı seviyede tutulup tutulmayacağı 

bize bağlı. Bize bağlı - tüm insanlara. Ve sana, dostum. 

 

Ama ruhsal yola girdiyseniz, kendinizi bu dünyadaki sorunlara ve o dünyadaki Sevgiye 

hazırlayın. Öyleyse, neyi seçersiniz: Ruhsal Dünyada Allah ile Sevgide ebedi Hayatı mı 

yoksa bu dünyada huzuru ve saygıyı mı? Evet, sonrasında sisteme görünmez 

olduğunuzda, yokmuşsunuz gibi davranır; evet huzur gelir, normal, rutin, sıradan bir insan 



hayatı, her zaman böyle olmasa da. Sisteme karşı yaptığınız herhangi bir hamle ve sistem 

savaşmaya başlar. Öyle değil mi?  

 

Sadece ruhsal yola değil, Hizmet yoluna da giren insanlar için hayatın nasıl değiştiğini 

tam olarak gösteren birkaç örnek var. Burada da arkadaşlar, bir fark var. İnsan sadece 

manevi yola girerse, evet, sistem zorluklar yaratır, ama bazen çok şiddetli değildir, deyim 

yerindeyse. Yine de, Ruhsal Dünyaya hizmet etme olasılığı varsa ve bu, sistemden bir 

şeyi, gücü almak anlamına geliyorsa, bu nedenle sistem direnir. 

 

İşte sıradan bir örnek. Harika bir iyi arkadaşımız var. Birçok insanın yapamadığı şeyi 

yaptı. Diyelim ki, onun durumunda bir milyon insan olsaydı, bunu yapmazlardı. Oysa o 

bunu yaptı. Ve bu dünyayı gerçekten değiştirdi. Manevi önem açısından… elbette 

cennette bir yeri hak etti. Ama bir problem var: insan Ruhsal Dünyaya kendi başına 

girmek zorundadır. Ama o huzuru %100  hak etti. Bu ne anlama geliyor? Bu, tam olarak 

faal olmayan bir alt şahsiyet anlamına gelir; başka bir deyişle, artık ölümden korkamaz. 

Ve onun bu başarısı, gerçek bir insan başarısı çok önemlidir. 

 

Ama sistem de uyumuyor. İnsan ruhsal uygulamalar ile uğraşıyor, kendini geliştiriyor, 

ama  o yine de bir insan. Hayatı elde edene kadar insan zayıftır. Ve ortaya çıktı ki, altını 

çiziyorum, insanlık için en büyük eylemi yaptıktan sonra, şüphe etmeye başladı. Yani 

bilinci ona şüpheler atmaya başladı: Doğru olanı yapıp yapmadığı, yaptığının yerinde olup 

olmadığı, gerekli olup olmadığı vs… Bir insan olarak bu düşünceleri dinlemeye ve 

açmaya başladı. Aslında çok zeki ve güçlü bir insan, içsel olarak güçlü, ama içinde 

tereddütler ortaya çıktı. 

 

Bu tereddütler ve şüpheler, sistemden gelen baskının artmasına neden oldu ve işinde 

sorunlar yarattı. Arkadaşı olduğunu düşündüğü arkadaşlarını kaybetmeye başladı. O 

zirvedeyken ve bir statüye sahipken, nasıl olduğunu bilirsiniz, birçok arkadaşı vardı, sadık 

ve vefalıydılar ama sonra ona sırtlarını döndüler; telefonu açmıyorlar ve onu 

tanımıyorlarmış gibi davranıyorlar. Bencillikte eleştirme, ciddi bir iğneleme. Böylece 

kişide yarı depresif bir durum ortaya çıktı. 

 

Adanma göstermesi ve insanlara yardım etme yolunda bir adım daha atması gereken bir 

durumda, çok güçlü bir insan olmasına rağmen, içinde isteksizlik, tereddüt, bir tür içsel 

zayıflık ortaya çıktı, dostlarım. Ve işte ve evde daha da fazla sorun yaşamaya başladı. 

İçinde aşırı bir öz eleştiri ortaya çıktı ve bu tür yaygaralar yaşanıyor. Uzun süredir 

mücadele ediyor. Ama o çok güçlü bir insan ve bir adım atma, şeytanın gözlerinin içine 

bakıp onun üzerine basma şansı var ve o zaman dünya değişir. Ama bu onun seçimi. 

 

Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok şey başarmış güçlü insanlar bile kendilerini sistemin 

onları gerçekten aldattığı bir durumda bulurlar. Allah'tan bile şüphe duymalarına sebep 

olur. Her şey! İnsanın Allah'tan şüphe duymaya başlaması kolaydır. Sistem onu kendinden 

şüphe ettirmeye başlar, istikrarını son derece bozar. Ya da başka bir örnek var… 

 

Şu anda, iyi bir arkadaşımız da var. Üzerinde ciddi bir sorumluluk var ve o bunu üstlendi. 

Bu, birçok insana yardımcı olabilir ve hatta genel olarak dünyayı etkileyebilir. Ama bu 

yükü üzerine alır almaz, şöyle diyelim, her taraftan büyü tezahürü başladı. Yakınları ve 



sevdikleri sağlık sorunları yaşamaya başladılar, ardı ardına ameliyatlar, kazalar, iş 

hayatında sorunlar, kâr kaybı yaşamaya başladılar. Ve bu tür şeyler… 

Tatiana: Sistemin standart paketi.   

 

IM: Sistemin standart paketi.  Bununla gerçekten karşılaşanlar, onlar bunun nasıl 

işlediğini bilirler. 

 

T: Başlangıç paketi.  

 

IM: Sistemin başlangıç paketi. Tam olarak.   

 

T: Hizmet yolunda.  

 

IM: Böylece sistem paketi açmaya başlar, evet. En ilginç şey, pes etmemeleri gerektiğini 

bilmeleridir; hem birinci hem de ikinci adam, bunun olabileceğini biliyorlardı. Hatta 

birincisi bu konuda uyarıldı. Bilirsiniz, insan neşe içindeyken, mutluyken, güçlüyken, 

uyardığınızda "Ben hallederim!" der. Ama sistemin etkisi altına girdiğinde kölelik içinde 

olduğunun farkına bile varmaz. Bunu hisseder, ama içindeki korku onun gücünü bile alt 

etmeye başlıyor. 

 

Bunu size neden anlattım?  Size tam olarak sistemin nasıl çalıştığını anlatıyorum. Ve 

üçüncüsü var. Size bir örnek vereceğim. Birçok insan onu tanıyor, ama çoğu tanımıyor. 

Diyelim ki, bir başka iyi arkadaşımız da Ruhsal Dünya için çok önemli bir şey üstlendi, 

çünkü bu, sonunda birçok insanı yetiştirip heyecanlandırdı ve birçok insana şans verdi. 

Doğal olarak, bu sistemi zayıflattı. 

 

Böylece, bu tür bir hizmeti üstlendiğinde, çok büyük sorunlar yaşamaya başladı ve hem de 

çok hızlı bir şekilde. Başına gelen ilk şey, bir kaza geçirmesiydi. Kaza ciddiydi, araba 

parçalara ayrıldı ve bu onun hatası değildi. Dava biraz tartışmalıydı ama bu onun hatası 

değildi. Ama diğer araba, günümüzde dedikleri gibi, üst düzey yetkililerin çocukları olan 

gümüş kaşıklar tarafından kullanılıyordu. Doğal olarak, kaza için hemen suçlandı. 

 

Dahası, aslında suçlu olmadığını kanıtlamak için kendini savunmaya çalıştı. Ama adalet 

güçlü insanlardan yanadır ve bunu herkes bilir. Hemen işinde ciddi sorunlar yaşamaya 

başladı. Ve sadece iş değil, birdenbire onu cezai kanun maddesine sokan sorunlar ortaya 

çıktı; işlemler devam ediyordu ve durum öyleydi ki, yakında hapse atılacaktı. Her şeye el 

konulduğu açık. 

 

Bundan başka, bir çocuğu vardı, o sırada beşinci yaşında olan bir kız, dört yaşındaydı, 

beşinci yılıydı. Aniden hastalandı. Pankreas kanseri teşhisi kondu. Ve tüm bunlar kişiye 

aynı anda çarptı. Ayrıca eşi çıldırdı, ailesi darmadağın oldu ve arkadaşları ortadan 

kayboldu. Her şey her zamanki gibi. Dediğin gibi başlangıç paketi. Ama ne yaptığı, ne 

yapması gerektiği göz önüne alındığında, sistem ona uzantılı çok genişletilmiş bir paket 

verdi. 

 

T: Sistemin değirmen taşının altına tamamen girdi. 

 



IM: Elbette. Bu da onu intihar düşünceleri yaşamaya başladığı noktaya getirdi. Başka bir 

deyişle, tamamen umutsuzluk içindeydi. Hiçbir yerde hiçbir şeyi çözemiyordu. Hiçbir şeyi 

çözemedi: ne iş yerindeki durumu, ne suçlu olmadığını kanıtlayamadığı cezai maddedeki 

durumu, ne de doktorların hiçbir şeyi garanti etmediği çocukla ilgili durumu. 

 

Böylece, tüm bu durum ağırlaştı ve intihar düşünceleri geldi. Ve o… kendisinin tarif ettiği 

gibi ve birçok arkadaşımız her şeyi duydu: Bir intihar yöntemi seçmeye, yani kendini 

vurmaya, kendini asmaya vb. nasıl başladığı hakkında düşünceler geldi. 

 

Ondan önce bir sohbetimiz oldu ve eskiden beri sık sık dile getirdiğim bir ifadeyi duydu: 

"Hayatına ihtiyacın yoksa, onu insanlara ver." Ve bu düşünce, ciddi bir şekilde bir geçiş 

yolu seçmeye başladığı anda geldi. Aslında kendisi için son tarihler belirliyordu - bir veya 

iki gün. Yani kızıyla vedalaşmak ve yapılması gerekeni yapmak. 

 

Ve o noktada kavradı, "Bekle, hiçbir şey yapamadığım, gerçekten, hayatımda sadece bu 

durum olduğu için, bu bana bağlı değil, bu nedenle kendimi öldürmem mi gerekiyor? 

Öldürmem gerekiyorsa, bu beni hiçbir yere götürmeyeceği ve hiçbir şey başaramayacağım 

anlamına geliyor, yine de bunu üstlendim.” Ve neyi üstlendiğini hatırladı. "Gidip yapmam 

gerekeni yapacağım. Başka hiçbir şey umurumda değil, çünkü bunu etkileyemem. Başka 

bir deyişle, hayatının son anlarını insanlara hizmet etmeye adadı. Ve kişi gerçekten de 

bunu aştı. Şeytanın gözlerinin içine baktı ve bir adım attı. 

 

En ilginç şey ne biliyor musunuz? Tersine mucizelerin başladığı yer burası. Büyü değil, 

Tanrı'dan gelen mucizeler, dinlerin sonradan kendilerine mal ettiği mucizeler ve bunu 

yapanların kendilerinin ve bazı sahte azizlerin olduğunu söylemeye başlıyorlar. Olan ilk 

şey, çocuğun kendini çok kötü hissetmeye başlaması ve onkoloji yoğun bakım ünitesine 

girmesi oldu. Çok saygın bir onkolog, iyi bir insan geldi, onu şahsen tanıyordum, o zaman 

çok yaşlıydı. Çocuğu muayene etti ve basit sözler söyledi: “Çocuğu parazitler için tedavi 

edin. Onkoloji bakımıyla ilgisi yok.” Üç gün sonra, çocuk koşmaya başladı. Ondan önce 

tüm teşhisler vardı, her şey oradaydı. 

 

Çocuk üç günde tedavi edildi - hepsi bu,  kanser teşhisi kaldırıldı. Bu hayattan bir gerçek. 

Sonrasında yaşananlar ise daha da ilginç. Gümüş kaşıkçıların ebeveynlerinin yakayı ele 

verdikleri bir durum ortaya çıktı ve soruşturma, tamamen kazara, kelimenin tam anlamıyla 

ona işyerinde kumpas kurulduğunu ortaya çıkardı. Baskı altındaki bu görevliler, haksız 

yere suçlandığı ve işinin mahvolduğu bir durum yarattı. Her şey normale döndü. Ve 

kazanın sorumlusunun o gümüş kaşıklar olduğu ortaya çıktı. Böylece işler onun için 

düzeldi. 

 

Ve bu adam pratiğe günde sadece beş kez değil, bugüne kadar sürekli dalış yapıyor, 

neredeyse diyelim günde 50 kez nefes almak için ve iyi bir şey yapmak için çıkıyor. Ve 

her şey daha iyiye gidiyor. Böylece bu adam, bu kadar ilham alınca, böyle manevi bir 

haldeyken, benimle yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Biliyorsun, bununla o kadar doluyum 

ki, her şeyi terk etmek, bir manastıra gitmek ve gerçekten tüm zamanımı Tanrı'ya adamak 

istiyorum.” Ona dedim ki, “Biliyorsun dostum, lütfen, orası değil. Seni orada mutlaka 

bozacaklar. Burada bu durumdan çıkıp şeytanın üzerine basabilirsin ama bir manastıra 

gidersen çıkamazsın.” Komik, ama bu doğru. 

 



Bugün itibariyle hem Ruhsal Dünyaya hem de ruhsal yolu takip eden insanlara neşe 

getiriyor. Bu noktada arkadaşlar, bilirsiniz, şaka yapmadan, hiçbir şey yapmadan 

söylemek istiyorum. Tek bir şeyi hatırlayın: Eğer sadece potansiyelinizi gösterirseniz - 

maneviyatınızı, yani biri olabileceğinizi, sistem çoğu zaman bunu gözden kaçırmaz. 

Saldırmaya başlar. Buna dikkat edip üzerine basıp geçmezseniz sistem birçok sorun 

yaratabilir. Buna tepki verirseniz, sorunlar yoğunlaşacaktır. Ruhsal yoldan dikkatiniz 

dağılırsa ve Sevgi üretmek yerine, ruhsal gelişiminize koymanız gereken tüm dikkati, 

kendiniz için korkular ve şüpheler oluşturmaya yatırmaya başlarsanız, sistem baskıyı 

artıracaktır, bu doğaldır, geleceğin Meleği olarak sizi şimdi bir alt şahsiyete dönüştürmek 

için. Bunu hatırlayın. 

 

Ama başka bir şeyi de unutmayın. Hayatınıza ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, onu 

insanlara verin, insanlara hizmet etmeye adayın. Ruhsal Dünyaya hizmet etmekten 

bahsetmiyorum, bu daha iyi ve daha doğru olurdu, ama herkes bunu yapamaz. Ama en 

azından bu hayatı insanlara adayın, herkes bunu yapabilir, hatta ateistler bile, hatta 

Tanrı'ya inanmayan ya da Tanrı'dan nefret edenler bile, ama insanları sevenler. Bu iyi bir 

şey olur ve kişinin lehine olur. 

 

Size basit bir örnek vereceğim. Bir nehirde balık hayal edin. Bazı balıklar hasta balık gibi 

davranırlar: direnç göstermezler, suyun aktığı nehir boyunca akarlar. Onlara ne olur? 

Zayıflarlar, hastalanırlar ve ölürler. Öyle değil mi? Diğer balıklar, akıntı onlara 

direnmesin diye durgun sularda bir yerde, küçük bir taşın arkasında saklanıyorlar ve onlar 

tam da bu sakin ve sessiz ortamda bulunuyorlar. Ama unutmayın, tüm çürük, tüm ölü 

şeyler ve tüm pislikler buraya gelir. Orada durgunlaşır ve hayat ta vermez. 

 

Ama akıntıya rağmen, akıntının şiddetine rağmen berrak sularda akıntıya karşı yüzen 

balıklar vardır. Bu balıklar sağlıklı ve güçlüdür. Ama özgürler ve çürüyen bir suyun 

ortasında bir taşın arkasında bir yere saklanmak ya da kusura bakmayın, bedenlerini 

sıradan bir çöp gibi sadece onları kayaların ve sazların arasında taşıyan zamanın nehrine 

vermek yerine, istedikleri yöne yüzebilirler. Bu gerçekten hayat mı? 

 

Hayat, nerede yüzeceğinizi seçtiğiniz zamandır ve size doğru akan suların kuvvetli olup 

olmamasının bir önemi yoktur. Bir savaşçıysanız nehir size engel değildir, dostum. 

Nerede yüzeceğinizi siz seçersiniz. Önemli olan bu. Arkadaşlar, sağlıklı ve güçlü balık 

olmanızı, size sorun yaratırken şeytanın gözlerinin içine bakmanızı, adım atmanızı ve bu 

hayat nehrinin tüm direncine rağmen sapmadan, amacınıza doğru akıntıya karşı yüzmenizi 

teşvik ediyorum. O zaman her şey iyi olur. Ve o zaman, elbette, hedefiniz buna değerse, 

varmak istediğiniz yere varırsınız. Arkadaşlar, bu dünyada her şey çok basit. Çok basit. 

 

Her şeyden şüphe edilebilir. Bilinç her zaman direnir ve her zaman eleştirir. Ve bir şeyi 

daha hatırlayın: Eğer bilinciniz bir şeyi eleştiriyorsa, Tanrı'yı sorguluyorsa, o zaman bir 

şeye değersiniz. Bu, ruhsal kurtuluş için bir şansınız olduğu anlamına gelir. Ama sizi bir 

dine ya da başka bir yere itiyorsa ve “Orası güzel, orada bir şey yapmana gerek yok, 

sadece bir ritüel gerçekleştir” diyorsa, düşünün. Sadece dışsal eylemlerin içsel yaşam 

vermediğini düşünün. Bedeniniz ölümlüdür, ama Ebedi Hayatı kazanabilirsiniz, çünkü 

insan bir beden değildir. İnsan bundan çok daha fazlasıdır. Bunu hatırlayın. 

 

 



T: İgor Mihayloviç, insan Hayatı kazanma yolundayken, Ruhsal Dünya ile bağlantısını 

kaybettiği, bu halden çıktığı anı neden fark etmez? 

 

IM: Anlıyorum… Bugün ilham alıyorsun, bir yerde Allat'ı aldınız ve o bugün ve yarın 

içinizdeki güneş gibi. Ama öbür gün, bir şey dikkatinizi dağıtıyor. Artık dikkatinizi ateşi 

içeride tutmaya değil, dışarıya yönlendiriyorsunuz: basit konuşmalara ya da başka bir 

şeye, rutin. Bu rutine kendinizi kaptırırsınız ve dikkatiniz oraya akar. Sonra bakınca sıcak 

olduğu görünüyor, ama mutluluk yok ve sanki neşe artık eskisi gibi değil. 

 

Bununla birlikte, çok daha fazla sorun ortaya çıkıyor ve bunların acilen çözülmesi 

gerekiyor. Artık ruhsal uygulama umurunuzda değil, yarın ya da bu gece yapacaksınız. 

Oysa akşam olur, ama günün ardından yorulursunuz; bu yüzden sabah yapacaksınız. 

Anlıyor musunuz? Yani ertelersiniz… Bir kez ertelersiniz, iki kez ertelersiniz ve o zaman 

zaten içinizde bir soğuma olur ve hiçbir yerde olmadığınızı, bilinç tarafından saldırıya 

uğradığınızı, kölelik içinde olduğunuzu, üç boyutluluk içinde olduğunuzu anlarsınız, 

depresif ve üzgünsünüzdür. 

 

Ve bilinç hemen sizi suçlamaya başlar, söylendiği gibi ateşe yağ ekler, ama o içsel ateşe 

değil, dışsal ateşe. Ve her şey için sizi suçlamaya ve değerli olmadığınızı ve asla 

başaramayacağınızı söylemeye başlar. Doğru mu? Yine de, bu neden oluyor? Çünkü insan 

sapar ve bu fenomeni fark etmez. Bilenler için basit bir örnek vereyim, deneyimleri 

olduğu zaman veya en azından hayal edebilir. 

 

Saunada oturuyorsunuz, iyice ısındınız. Sonra dışarı atlar ve soğuk bir buz deliğine veya 

soğuk su dolu bir havuza dalarsınız. Hala sıcak mısınız? Ve soğuması zaman alır. Yani 

buz deliğinde veya havuzda biraz uzun kaldığınız zaman bedeniniz soğur, ısı düşer ve o 

zaman üşüdüğünüzü anlarsınız. Öyle değil mi? 

 

T: Ama hemen değil, o anda değil. 

 

IM: Ama hemen değil. Neden? Çünkü saunadan çıktığınız zaman, bedeniniz hala ısı 

yayar. Bu durumda da aynı şey. Ruhsal Dünyadan uzaklaştığınız ve bu bağlantı koptuğu 

zaman, içinizde bol bol Allat vardır, hala onunla parıldarsınız. Ve size o zaten sizinmiş 

gibi görünür. Ama artık sizin değildir. Görüyor musunuz?  

 

Artık temas yok. Bu ısı dış ortam tarafından alınır. Ve bu durumda, eğer ruhsal büyüme 

hakkında konuşursak, şeytanların alıp götürdüğü şey budur. Siz sadece onlara iletirsiniz. 

Ve ruhsal gelişiminizle birlikte, Allat'ınızla birlikte, beklentileriniz ile birlikte hayatınızı 

ve özgürlüğünüzü de alırlar. Mesele bu. 

 

Saunada oturmanız gerektiğini söylemiyorum. Bunu tam anlamıyla almayın, bu bir 

çağrışımsal örnekti. Çünkü insanlar “Manevi olmak için buhar banyosu yapmalısın” 

diyebilir. Arkadaşlar… işinize yararsa - Allah aşkına, buhar banyosu yapın. 

 

T: Bundan dolayı, sürekli Tanrının Sevgisinde yaşamak gereklidir.  

 

IM: Her zaman. 

 



T: Biliyorsun, Ortodokslukta, İnsan Tanrı ile, Ruhsal Dünya ile kesintisiz temasta olduğu 

İsa'nın Duası uygulaması var.  

 

IM: Ve son cümleyi söylüyorsun, neye yol açması gerekiyor. Bu neyle başlar? Dua ile, 

mantra ile, sözler ile, niyet ile. Bunun başladığı ilk şey, insanın Ruhsal Dünya ile yeniden 

birleşme ihtiyacıdır. Sonra, ne ortaya çıkıyor? Bir niyet. İhtiyaçtan sonra. Ve sonra insan 

İsa'nın Duasını bir araç olarak alır. Ama araç… 

 

İsa'nın Duasını, Lotus uygulaması ile karşılaştıracağım, çünkü tüm aşamalardan geçiyor. 

Basitçe pratikte, diyelim ki günlük hayatta, her türlü dindarlığı bir kenara bırakarak, 

insanın gerçekten Tanrı'ya gelmesi için, bu günlük rutinden ayrıldığında, birkaç aşamadan 

geçmesi gerekir. Bu en azından bilincin nasıl çalıştığını anlamak ve onu sakinleştirmek 

içindir - bu otojenik eğitimdir. 

 

O zaman o bilincin işlevlerini anlamalıdır - bunlar, diyelim ki, meditatif uygulamalar, 

basit olağan uygulamalardır. Ve sonra o Ruhsal Dünya ile temasını sürdürmelidir: kendi 

içinde canlanmalı, deyim yerindeyse, Tanrı'nın Sevgisini beslemeli ve filizlendirmeli - 

bunlar ruhsal uygulamalardır. 

 

Dolayısıyla Hıristiyanlıkta İsa'nın Duası bu üç işlevi de yerine getirir. Bu aynıdır. İnsan 

ilk önce ne yapar? Bir susuzluk ve bir özlem yaşayarak, bir niyet yaratır. İsa'nın Duasını 

uygulamayı üstlenir ve basit ve net sözlerle, sürekli temas halindedir, İsa Mesih'e yani 

Ruhsal Dünya'ya yaklaşır. 

 

Evet, Hıristiyanlıkta bu kişiselleştirildi ve ayrı ayrı sunuldu. Ama İsa Mesih kimdir? O 

Ruhsal Dünyanın bir parçasıdır, öyle değil mi? Bu nedenle, O'nun için çabalarken, 

dedikleri gibi, yine de Tanrı'nın kucak açmasına girersiniz. Bu gerçekten oraya götüren 

yoldur. Ama, bu ne gerektirir? Sürekli adanma. Dikkatinizi maksimum şekilde, nereye 

yatırım yaptığınız anlamına gelir? Sevgiye, birliğe ve neşeye. Öyle değil mi? Aslında 

duanın götürdüğü şey budur. 

 

Ama bunu gevezelik seviyesinde, konuşma seviyesinde gerçekleştirirseniz ve sihirli bir 

mucize beklerseniz, bir içgörünün aniden size ifşa edilmesini beklerseniz, bu olmaz. 

Yine İsa'nın duasını uygulayanları ele alırsak... ve aslında ruhsal özgürlüğü elde etmiş çok 

fazla insan yoktur, bütün bunları anlattıkları zaman, bütün bu aşamalardan geçmişlerdir: 

şeytanın saldırıları ve diğer her şey. Pekala, bu biraz dini açıdan, ama esasen bugün 

seninle tartıştığımızla aynı. 

 

Bir sürü sorunları vardı, nefretle karşı karşıya kaldılar; arkadaşları ortadan kayboldu, 

acıyı, ıstırabı ve dünyadaki her şeyi hissettiler. Yani bu duayı gerçekten yapanları 

kastediyorum. Bu öyle değil mi? Ama ne yazık ki, dikkatleri kendilerine çekmek için 

kendilerini o insanlara benzetenler de var, organizasyondan yalancılar var. Ben keşişler 

arasında çok bulundum ve gelip şöyle diyen çok kişi gördüm, "İsa'nın Duasını 

uyguluyordum". Onlara sordum, "Peki nasıl?". "Bu nasıl bir maneviyattır!". Dedim ki, 

"Biliyorsun, organizasyonunuza olan tüm saygımla, ben bunu yapmanıza yardımcı 

olmadan önce bu odayı terk edin". Her yıl bu tür insanlara bunu bir çok kez söyledim. 

Neden? Neden bunu yaptım?   



Açıklayacağım. Tam olarak, çünkü İsa'nın Duasına başlayabilirsin, ama Tanrı ile yeniden 

birleşip bu çürüyen bedenden ve bu üç boyutluluktan özgürleşene kadar onu 

tamamlayamazsın. Oysa bir insan, uyguladığını ve ulaştığını söylerse, illüzyonlardan 

başka neye ulaşabilir? Hiç bir şey. Etrafta dolaşıp mırıldananlarla, özellikle de kadın 

giyimli erkeklerle de tanıştım. 

 

İnsanlar yaklaşınca, o İsa'nın Duasını mırıldanıyor, sanki kimse dikkatini dağıtmıyor ama 

aynı zamanda “Parayı buraya koy, sana sonra dua edeyim” diyerek mırıldanmaya devam 

ediyor. İnsanlar uzaklaşır uzaklaşmaz, İsa'nın Duası küfürlere dönüşür. Ve dürüst olalım, 

sadaka verenlerin sırtına tüküren böyle insanları kim tanımaz ki? Tüm çekiciliğiyle 

Şeytan. 

 

Bununla birlikte, onlar vardı ve İsa'nın Duasını gerçekten uygulayanları tanıyordum. 

Örneğin, iyi arkadaşım Anthony, başlangıçtan özgürlüğe giden tüm yol boyunca bu 

duanın içindeydi, her zaman içindeydi. Ve bu insanlarla iletişim kurmasını ve pek çok 

iyilik yapmasını engelledi mi? Hayır, engellemedi. Hiçbir şey onu engellemedi, çünkü bu 

Hayattır, bu Vecddir, bu Sevgidir. Sevgi insanın yaşamasını nasıl engelleyebilir? Bunu 

bana açıklayın. Nefret engeller, ama Sevgi engellemez arkadaşlar. Sevgi güç verir, neşe 

verir. Ve işte basit bir örnek, ne yazık ki, birkaç tanesinden biri. Ama bu harika. 

 

İsa'nın Duası, diğer herhangi bir ruhsal uygulama gibidir; eğer insan onu uygulamaya 

başladıysa, o sona eremez. Tıpkı Lotus gibi. Öyle değil mi? O esasen aynıdır, benzerdir. 

Tek şey, İsa'nın Duasında, başlangıçta İsa Mesih'in imajının kullanılmasıdır, 

 

T: Sözler de..   

 

IM: sözler kullanılıyor - bu bir mantra gibi. Lotus'ta, bu gözünde canlandırmadır, Ruhsal 

Dünyaya gittiğiniz imgedir. Lotus basittir... Diyelim ki, eğer her şeyi çıkarırsak, İsa'nın 

Duası Hıristiyanlar için anlamlıdır, oysa Lotus ateistler içindir, insanın Ruhsal Dünyaya 

girmesine olanak sağlar. O aslında peri masallarına inanmayan veya hayatın onlara çok 

acımasız olduğu ateistler içindir; onlar bir çok yalancılar gördüler ve hayatlarında azizler 

görmediler.   

 

Oysa, dostlarım, siz hayatınızda çok aziz gördünüz mü, yalancılar değil, ama gerçek 

azizler. İşte yanıt. Bu nedenle, ciddi bir seçim yapılmadan önce bilinç bunu manipüle 

eder. Görünmek - evet, hepimiz biri gibi görünüyoruz. Hıristiyanlıkta, Hıristiyanlar olarak 

bizler sık sık Tanrının tapınağına gitmiyor muyuz? Çok fazla problemin olduğunu 

anlıyorum. Mum yakmak ve Paskalya kekimizin kutsanması için Paskalya günü oraya 

gittiğimiz zaman bile - bu bir ritüeldir. Oraya Tanrıya hizmet etmek için mi gidiyoruz 

yoksa bu sadece bir ritüel mi? Bu sadece bizim için ilginç olan bir ritüel, öyle değil mi?  

 

T: Gelenek böyle.  

 

IM: Gelenek böyle, doğru. Ama bunun ruhsallık ile hiç bir ilgisi yok. Mesele bu.  

 

 

 

 



T: İgor Mihayloviç, ayrıca kişinin dua ettiği hallerde, zaman ve mekan değişiklikleri ile 

karşılaştığı gerçeği ile ilgili. 

 

IM: Elbette.  

 

T: Ama ayrıca gün içinde de, aslında, ruhsal yolu takip eden insanlar, mekanın değiştiği, 

zaman algısının değiştiği şeylerle de karşılaştıklarını anlatıyorlar. 

 

IM: Algısı... Doğru. 

 

T: Sokakta yürüyorsunuz ve belli bir anda, gerçeklik size doğru hareket ederken statik 

olduğunuzu fark ettiğiniz noktaya kadar. 

 

IM: Sana doğru ilerliyor, evet.  

 

T: Veya zamanın çarpıtılmasıyla ilgili olarak, insanlar çoğunlukla bir veya iki 

dakikalığına mağaralarda bulunduklarını tanımlıyorlar. 

 

IM: Ve dışarı çıkıyorlar... 

 

T: ... dışarı çıkıyorlar, ama bir kaç saat geçti.  

 

IM: Evet, bu oldukça sık oluyor. İnsanlar böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Evet, bunu 

psikoloji veya başka birşeyin perspektifinden açıklayabiliriz. Basitçe söyleyeceğim. Bir A 

noktası ve bir B noktası var. A noktasından B noktasına diyelim ki 60 kilometre hızla 

giden bir arabayı sabit bir şekilde kullanıyorsunuz. Bu bir saat sürüyor. 

 

Ama bir anda dikkatiniz dağıldığında ve diyelim ki 20 dakikalık sürüş sizin için 

kaybolduğunda, ne hızlandınız ne de bir yere gittiniz ve bir sürü görgü tanığı var, araba 

yolcu dolu, bunu herhangi bir şekilde anlatmak mümkün değil. Ama dikkatinizin 

dağılması ve sadece tezahür ettiğiniz bölümü düşünmeniz yeterliydi. Böyle şeyler oluyor, 

ama zararlı çünkü ne yazık ki… 

 

Bütün bunların sistem gevşediği için olduğunu düşünüyorum. Bir insanı yakalamak, büyü 

ile dikkatini dağıtmak için programını kesintiye uğratıyor. 

 

O zaman bir şeylere ulaşmak üzere olan kişi, üç boyutluluk programında bu aksaklıklarla 

karşılaşır ve bunlara kendini kaptırır. Ruhsal kurtuluşu kazanmak yerine, bu fenomenlerle 

ve onları nasıl kontrol etmeyi öğreneceğiyle daha fazla ilgilenir. Böylece, birçok insan 

bundan dolayı ruhsal yollarını kaybeder. 

 

Oysa bazıları, uzağı gören, çok şey yapan, güçlü dualar eden, insanlara umut veren, onları 

iyileştiren vb. tarihte azizler olarak bildiğimiz ilginç ve güçlü büyücüler ile ilgilenir ve 

onların tüm maddi isteklerini gerçekleştirdiler, ama karşılığında onların hayatlarını ve 

gerçekte gelecekteki ruhsal kurtuluş olasılıklarını aldılar. 

 



T: İgor Mihayloviç, zaman gerçekte nedir? Fizikte temel bir kavram olduğu görülüyor, 

ama ne bilim insanları ne de sıradan insanlar zamanın ne olduğunu bilmiyor. Zaman nedir 

ve genel olarak zamanın varolmasına neden olan şey nedir? 

 

IM: Zaman mı? Zaman uzay ile yakından bağlantılıdır. Neden? Ve genel olarak zaman 

nedir? Nasıl kanıtlanır? 

 

T: Nikolai Kozyrev zaman ve enerjinin bir bütünün iki tarafı gibi olduğunu söyledi, 

diyelim, herhangi bir şekilde araştırılmamış olan tek bir bütün. 

 

IM: Tek ve aynı bütün. Ve tek bir bütün nedir? Allat'ın tüketilme süresidir. Yani, Allat'ın 

dışarı akışı zamanı ve uzayı üretir, çünkü Allat'ın dışa akışı her zaman bir harekettir.  

 

T: Allat'ın tüketilme hızı. 

 

IM: Onun tüketilme hızı, doğru. Zamana neden olan budur. Yine zaman. Şimdi ilginç bir 

konuya değindik. XP NRG'de (şirket ismi) bir zaman deneyi yapacağımızı hatırlıyor 

musun? Tekrar zamana geri dönelim. 

 

Zaman çok fasetlidir. Evren için birleşik bir zaman vardır. Her maddi nesne zaman ve 

uzaya bağımlı olur. Nesnenin varoluşunun devam süresi buna dayanır. Zamanın kendisi 

Allat'ın veya Allat'ın dışa akışının tüketilme hızıdır. Eğer tüm Evrenimizi alırsak, belirli 

bir miktar Allat vardır, ama o insan-benzeri varlıklar tarafından da ilave olarak getirilir. 

Burada küçük bir fenomen var.  

 

Böylece evrensel zaman, evrensel Allat, maddenin hareketinin tüm yarıçapı boyunca A 

noktasından B noktasına hesaplanır: oluşumu, ortaya çıkışı, hareketi ve tamamen yok 

olana kadar. Başka bir deyişle, boş bir hale gelir ve sonra var olan her şey basitçe 

kaybolur: uzay yok olur ve diğer her şey. Ama Evrenin varlığını uzatabilecek bir faktör 

var. 

 

Konudan biraz uzaklaşacağım. Tüm fizik yasalarına göre bir patlama oldu, her şey 

oluşmaya ve dağılmaya başladı. Ama bunun yavaşlaması gerektiğini söyleyen yasalar var. 

Ve uzun zaman önce yavaşlamaya başlamalıydı. Sonra, bazı fizikçilerin dediği gibi, tekrar 

bir araya gelmeli, tekrar bir noktaya gelmeli, her neyse. Hızlandıktan sonra yavaşlaması 

gerekir, ama onun hızı sadece artıyor. Böylece Evrenimizin hareketi, bu farklı yönlerde 

uçma süreci, galaksilerin birbirinden uzaklaşması vb. hızlanıyor. Soru neden. 

 

Çünkü farklı fizik, henüz bilmediğimiz tamamen farklı fiziksel yasaları tarafından 

şartlandırılmıştır. Kozyrev haklıydı: zaman ve enerji bir ve aynı şeyin özüdür. Ama enerji 

ve zamanın enerjisi tam olarak Allat'ın dışa akışından kaynaklanır; bu Allat'ın maddi 

Evrenden, Allat'ın kurucu bir parçası olduğu şeye geçişidir, yani buraya geldiği Dünya'ya 

geri dönüşüdür. Ve bu, zamanın tüm akışının nedenidir. 

 

Ama bir de bireysel zaman var. Başka bir deyişle, zaman çeşitlidir. Evet, hepimiz zamanın 

lineerliğine tabiyiz, ama örneğin Dünyamızı bir küre olarak ele alalım. Ayrıca, dolguya 

bağlı olarak kendi zamanı vardır. Neyden? Yine, gezegenimizde insan benzeri varlıklar 

yaşıyor. Her insan benzeri varlık, can verilmesinin yanısıra, aynı zamanda ruh ile doludur. 



Başka bir deyişle, bir kaynak vardır. Allat'ın varlığının yanı sıra o Allat'ın, yani bizim 

“ruh” dediğimiz şeyin de bir kaynağı vardır. 

 

Evet, bunlar mikroparçacıklar, ama, muazzam güce sahip bir parçadır. Ve tek bir bütünde 

birleştiğimizde, o zaman, kendi dünyamızda zamanı önemli ölçüde yavaşlatabiliriz. Oysa 

tüm Evrende birleşmiş olsaydık, bu hızlanan genişlemeyi, yani Evrenin kaçınılmaz 

sonunu yavaşlatabilirdik. Onu kısıtlayabilirdik. Bu biraz farklı bir fizik. Şimdiye kadar 

bunu çok az biliyoruz; biz insanlık olarak sadece bir şeyleri tahmin etmeye, görmeye ve 

gözlemlemeye başlıyoruz. 

 

Kozyrev bunu fark etti. Anlıyor musunuz? Neden? Çok az insan zaman konusuna 

değindiği için, çok az kişi onu inceledi. Neden? Çünkü hangi taraftan yaklaşacaklarını 

anlamıyorlar. Kozyrev buna doğru yaklaştı ve anladı. Ama var olan önceki uygarlıklar 

aslında zamanı biliyorlardı. Hepsi değil ama biliyorlardı. Bunu geçmişten gelen 

yankılardan görebiliyoruz, değil mi? 

 

T: Vedik kültürde, Evrenin her parçasının kendi zamanına sahip olduğu ve her nesnenin 

kendi zaman alanında yaşadığı çok iyi söylenmiştir. Bu nedenle her insan da kendi 

bireysel zamanına sahip. 

 

IM: Kesinlikle doğru, bu bireyseldir. Bir küre olarak, bir mikroküre olarak insan da kendi 

zamanının akıcılığına sahiptir. Zamanın akıcılığı - konu bu. Bunların hepsi Allat 

tarafından koşullandırılır.  

 

Hatırlarsan, XP NRG'de bir deney yapmak istedik ve aslında yapacaktık. Bu zaman  ile 

ilgili bir deney. Bazı mikro nesneleri geleceğe yalnızca eylemsizlik mesafesinde 

gönderebileceğiniz açıktır. Daha uzak mesafelere gelince, zamanın doğrusallığı ve 

geleceğin belirsizliği daha ileri sıçramanıza izin vermez. Geçmişe gelince, o zaten 

gerçekleşti. İşte tüm fenomen buradadır: başka bir deyişle, şimdiden herhangi birini ve her 

şeyi geçmişe gönderebiliriz ve kendimiz de geçmişe gidebilir ve şimdiki zamana, yani 

şimdi anına geri dönebiliriz. Bu nedenle, ilginç bir deney yapmak istedik, hatırlarsan, bir 

mikroorganizma göndermek için, 

 

T: Evet, ondan bahsettin, 

 

IM: Bir karınca göndereceğiz.  

 

T: Bir drozofila. 

 

IM: Evet, bir drozofila veya karınca, ama sonra karıncada karar kıldık. Onu gelecekten, o 

andan sonra iki saniye veya iki dakika, şimdiye geri döndürmek istedik. Ve sonra aynı 

uzayda değil, ama yan yana, tamamen aynı iki yaratık ortaya çıkacaktı. 

 

T: Yani, aynı yaratık: biri daha genç ve diğeri daha yaşlı, değil mi?  

 

IM: Doğru. İlki deney anında kaybolana kadar. Bizimle birlikte olan zamanda geriye 

giderdi. Bu ilginç değil mi? Bu ilginç. Ama açıkçası, arkadaşlar, başlangıçta yapmanın 

çok daha kolay olacağını düşündük, ama ihtiyacımız olan ekipmanın o kadar nadir ve 



pahalı olduğu ortaya çıktı ki bir şirket olarak biz sadece… bu bizim gücümüz dahilinde 

değil, nazikçe söyleyelim. 

 

Bununla birlikte, gerekli donanıma sahip birkaç laboratuvar bulduk ve bu deneyi orada 

yapmak mümkün olabilirdi, ama doğrusunu söylersek, kimse bizimle konuşmadı bile. 

"Biz kimiz ki onlara bu tür bir teklifle yaklaşacağız?" Bu yüzden bu fikirden biraz 

uzaklaştık. Çok pahalı ve temelsiz. 

 

Bu nedenle, oturup düşünüyorduk: bu aslında ne verirdi? Evet, eğlenceli, oldukça havalı 

ve ilginç. Hatta küçük bir sırrı açığa çıkaracağız. Katılıyorsanız… Tartışmaya başlayacak 

olanlar için, hemen açıklayayım. Bununla ilgilenenler için mekanizmayı biraz 

açıklayacağım. 

 

Ekipman, gelecekte bir insandan bağımsız olarak deneyin gerçekleşeceği şekilde 

çalışmalıdır. Bu son derece önemlidir. Deneye katılanlar deneyin sonucunu 

etkilememelidir. Ve en iyi yanı ne biliyor musunuz, bunu neden yapmak istedim ve ilginç 

olan ne? Deneyi çalıştırmadan önce bile etkinliğini keşfediyoruz. Anlıyor musunuz? 

 

Burada elbette ilgi çekici noktalar var. Tüm ekipman, katılımımıza bakılmaksızın, 

başlatma anında çalışmaya başlayacak ve kendi kendine otomatik olarak girecek şekilde 

ayarlanmıştır. İnsan etkisini bir kez bıraktığımızda, deney asla işe yaramaz ve asla kısa 

mesafelerde gerçekleşmez. Uzun mesafelerde, böceği gelecekten bulunduğumuz noktaya 

döndürmek istemiyorsak, ama şimdiki zamandan geçmişe ve geriye döndürürsek, burada 

insan faktörü rol oynamaz. Ama eğer ataletsel bir sıçramada gelecekten bir şeyi şimdiki 

zamana bir şeyi getirmek istersek.. 

 

Yine birçokları için "Bu nedir?" sorusu ortaya çıkacaktır. Zaman var. Zaman belirli bir 

hızla akar. Ve bir ya da iki dakika sırasında kaçınılmaz olarak bu yol olacağı gerçeğinin 

kaçınılmazlığı, bir atalet momenti var. Üç dakika içinde, örneğin, çok şey değişebilir, 

mecazi olarak konuşuyorum, ama o zaman diliminde bir belirsizlik var. Ve belirsizlikle 

hiçbir şey yapamayız. Ama atalet anında, gerçekleşen şeyin tekrarlanmasının 

kaçınılmazlığı, bunun hepsini yapabiliriz. 

 

Ama yine, yalnızca ekipman otomatik olarak çalışırsa ve insan faktörü olmadan, insan 

etkisi olmadan kendi kendine kurulursa. O zaman bu deney işe yarar. 

 

T: Öyleyse, henüz mevcut değil, doğru mu? Bir tane yok. Toplum için etkililiği... 

 

IM: Evet, bunların  hepsi teoride kaldı. Bununla birlikte deneyi zaman ile gerçekleştirdik  

bir saniyenin küçük bir kesri için, yine de işe yaradı. Genişletmek, artırmak istedik. Ama 

gerçekten, bunun önemi nedir? Evet, heyecan verici, ilginç ve eğlenceli. Bir karınca, 

geçici olarak iki karınca - ne fark edecek? Tüm insanlık için anlamı nedir? 

 

T: Belki, bilim için, insanlık için bir anlam?  

 

IM: Bilim için, gelecek için, belki, evet, bir anlamı var. Aslında bunu düşündük, buna 

güvendik. Ama diğer taraftan, buna mantıklı bir şekilde bakarsak, tüm bu ayarlar 



karşılanamayacak kadar pahalı ve çok zaman alıyor. Bütün bunlar iki karıncaya iki dakika 

hayran olmak için mi? Bilirsiniz, bu sanki... Yetişkin olmalıyız. 

 

Dolayısıyla, bu deneyi fiziksel olarak uygulayamadığımızda, "İyi ve faydalı, gerçekten 

faydalı olan ne yapabiliriz?" diye düşündük. Biliyorsunuz, çok aklını başına getiren bir 

andı ve bir şirket olarak, XP NRG olarak Yaratıcı Toplum için yararlı ve iyi bir şey 

yapmayı düşündük. Yaratıcı Toplum için faydalı olacak ne yapabiliriz? 

 

Elbette, şimdi bilgilendirme aşaması ve her şey yapılıyor. XP NRG seviyesinde bir şeyler 

yapmaya karar verdik. Düşündük ve Yaratıcı Topluma gerçekten yardımcı olmak için 

büyük ölçekte çok faydalı bir şey yapmaya karar verdik. Böylece daha ilginç hale 

getirmek için çıtayı biraz daha yükselttik. Ve, XP NRG şirketimizin üçüncü geliştirmesini 

yarattık. 

 

Elbette, karmaşıklık açısından en basit ve ilk ikisine kıyasla daha az önemli olduğu ortaya 

çıktı, ama aynı zamanda ülkeler için çok yararlı olabilir, ancak tam olarak tüketici 

formattan yaratıcı formata geçiş sırasında. Böylece çok amaçlı bir kompleks VOSKHOD 

(GÜNDOĞUMU) yaptık. Evet, kulağa tehdit edici geliyor, öyle değil mi? 

 

T: Biraz, evet...  

 

IM: Evet, çok amaçlı kompleks VOSKHOD - askeri olan bir şey ile bir ilişkili, 

 

T: Askeri ve tehdit edici, evet. Muhtemelen bir tür stratejik nesne.  

 

IM: Bir tür stratejik nesne, evet. Bu yüzden, adının aksine, aslında hayat kurtarmayı ve 

yaratıcı bir şekilde bir şeyler inşa etmeyi amaçlayan bir şey yaptık. Ama aynı zamanda, 

örneğin, bir ülke seviyesinde, aslında birleşik ülkeler seviyesi için tasarlandı: birkaç ülke 

veya çok sayıda ülke, bu çok amaçlı kompleks tüketici formatın kalıntılarından kurtulmayı 

amaçlamaktadır.  

 

Sonuçta, tüketici formattan yaratıcı formata geçişte bile geriye ne kalacak? Zimmete para 

geçirme, yolsuzluk, çeşitli iktidar kavgaları vb. başka bir deyişle, sürüp gitmeye devam 

edecek tüm bu kalıntılar. Dolayısıyla, bu çok amaçlı kompleks ciddi bir gelişme ve geçiş 

döneminde bir ülkede uygulandığında tüm bunlardan kurtulmanızı sağlayan böyle bir 

programdır. Neden? Çünkü yanlışlar imkansız olurdu. 

 

Daha da fazlasını söyleyeceğim: örneğin, şimdi, bugün itibarıyla, tüketici formatta bile 

bunu kullanıyor olsaydık, hemen söylüyorum, bu neredeyse gerçekçi değil; Daha sonra 

nedenini açıklayacağım, ama bunu bir ülke seviyesinde, örneğin Çin'de kullanırsak, o 

zaman şu anda bu çok amaçlı VOSKHOD kompleksi Çin'de birçok hayat kurtarabilir. 

Neden? Oradaki insanlar zimmete para geçirmekten vuruluyor ve yolsuzluktan hapse 

atılıyor. Düşünün, en zeki insanların kaybı. Bilirsiniz, sanki "İşte bir zimmete para 

geçiren, bir hırsız, evet, o..." dememiz gibi. 

 

T: Hemen böylesi negatif bir damga, evet.  

 



IM: Negatif. Bir de diğer perspektiften, Yaratıcı Toplum perspektifinden bakalım. En 

değerli şey İnsan Hayatıdır. Bu ilk temeldir. Evet, o bir hırsız. Neden çaldı? Çünkü böyle 

koşullar yaratılmıştır. Bir insan zayıfken, ona duyarlı ve doğru bir şekilde, gerçekle 

yüzleşerek yaklaşmalıyız. Her insan zayıftır. Her insan neye eğilimlidir? Vurgunculuğa, 

bencilliğe, megalomaniye ve diğer her şeye; bunlar insani zaaflardır. 

 

Bunu bir gerçek olarak kabul edene kadar ona direnemeyiz. Ama bir insanın zayıf 

olduğunu anladığımız zaman, bir insanın baştan çıkarılacağını anladığımız zaman… Evet, 

bir cezaları var: Bir insan yakalanırsa vurulur ama, bunlar birçok endüstriyi ve 

benzerlerini yöneten en zeki insanlar, yani, çoğunlukla, hatta bunlar üst düzey yetkililer. 

Sonuçta çok akıllılar ve hazineden çalabilecek kadar akıllı olduklarına ve kimsenin fark 

etmeyeceğine, yani, cezasız kalacaklarına inanıyorlar. Ve bu "cezasız kalma" konusu, 

insanın zayıflığına katkıda bulunan şeydir. 

 

Ama, örneğin, çok amaçlı VOSKHOD kompleksi Çin'de hizmetteyse, kelimenin tam 

anlamıyla hizmette, yalnızca insanların çıkarlarını korumak için, o zaman herhangi bir 

yetkili, herhangi bir şeyi çalmanın imkansız olduğunu anlayacaktır. Neden? Çünkü bu 

kompleks izleyebiliyor, diyelim ki, tüm ülke genelinde ve hatta birden fazla ülkede, aynı 

anda her şeyin ve herkesin çevrimiçi bir denetimidir. Yani, herhangi bir endüstriyi 

izlemek için, biri ne kadar çalmak istese de, bu kompleks bunu fark edecektir. 

 

Dahası, bunu kimin yaptığını, nelerin alındığını ve hangi yollarla alındığını ve nelerin 

yapıldığını gösterecektir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, biliyorum ama öyle. Bundan 

başka, sadece söylüyorum, bu gelişme önem açısından üçüncü sırada yer alsa da, bu 

kompleks halka ilk olarak sunulacak. Şimdi bunu test etmeyi bitiriyoruz ve bir açıklama 

hazırlayacağız ve büyük olasılıkla bunu halka sunacağız. 

 

Burada biraz mizah da var, biliyorsunuz, XP NRG şirketi sadece zekası ve yaratıcılığıyla 

değil, aynı zamanda olağanüstü bir mizah anlayışıyla da dikkat çekiyor. Umarım herkes 

bunu zaten hatırlar, değil mi? Yani, bir şaka yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü bugün bu, 

yolsuzlukla mücadelede en etkili kompleks, en etkili araçtır. 

 

Bildiğiniz gibi çevreciler CO2'ye karşı, insan kaynaklı faktöre karşı savaşıyorlar ve sözde 

iklim değişimini durduracaklar. Tün ülkeler, tüm politikacılar neye karşı savaşıyor? 

Yozlaşma. Öyleyse onlara bir alet verelim. Dostlar, sizlerle  birlikte, iklime karşı savaşta 

bize bir alet verildi. Bu Yaratıcı Toplumdur, o bizim hep birlikte yarattığımız aletimizdir. 

Gerçekte bütün gezegeni ve tüm hayatlarımızı kurtarmaya katkıda bulunabilecek bir 

şeydir. Ama ne görüyoruz?  

 

Yalnızca antropojenik etkileri ve yalnızca CO2'yi inceleyen CO2-"D"-öğrencilerinin 

direncini görüyoruz. Neden? "Çünkü etkileyebileceğimiz tek şey bu" diyorlar. Bu arada, 

atmosferimizdeki CO2 yüzdesi nedir? 

 

T: %0.04. Biliyorsunuz, nasıl ki bilinç insanları bir noktaya kadar daraltıyorsa, aynı 

şekilde bilim dünyasında da herkesin bu CO2 noktasına kadar nasıl daraldığını 

görüyorsunuz. Ve öyle görünüyor ki… 

 

IМ: Antropojenik CO2.  



T: Antropojenik CO2. Ve tüm atmosferin ya oksijenden oluştuğu görünüyor, 

 

IМ: Veya CO2, ve muazzam, muazzam CO2. 

 

T: Oysa bu CO2, gerçekte... atmosferdeki tüm gazlar arasında CO2'in yüzdesi sadece 

%0.04.  

 

IM: Millet, sadece bunu düşünün: bugün itibarıyla tüm CO2 sadece %0.04! Yüzde birin 

yüzde dördü! Atmosferin oluştuğu şey bu.   

 

T: Ve bunun yaklaşık yüzde biri, bir yerlerde yüzde üç diyorlar, ama bunu yüzde bir 

olarak alırsak, CO2'nin yüzde biri antropojenik kökenlidir. Yani, aslında %0.0004'tür. 

 

IM: Dostlarım, sözde iklim değişimini etkileyen % 0.0004. Ve bu onların savaştıkları şey 

ve yıllık olarak buna harcama yapıyorlar..   

 

T: Sadece 2020 yılında 632 milyar dolar, ama fonlar dahil olmak üzere 635 milyardan 

fazla, bir yılda 635 milyar.  

 

IМ: Bir yılda 635 milyar, sadece hayal edin. 

 

T: “Ama bu yeterli değil". 

 

IM: Ve bunun onlar için yeterli olmadığını söylüyorlar ve bu CO2 savaşçılarına verilen 

fon yılda 4 trilyona artırılmalı. 

 

T: Evet, 2030 yılına kadar.  

 

IM: Arkadaşlar, size basitçe önemsemeyebileceğiniz basit rakamlar verdik. Bu arada 

harcadıkları bu 635 milyar, Yaratıcı Toplum'u 2 yıl içinde inşa etmeye, Yaratıcı Toplum'a 

geçiş için fazlasıyla yeterli. 2 yıl içinde bu rakamla her şeyi tersine çevirebiliriz - ve bu 

herkes için iyi olur ve tüm insanlık için kurtuluşun garantisi olurdu. Ama bunu yapacaklar 

mı? Hayır, tabii ki hayır, çünkü bazı insanlar sadece bu milyarları ceplerine koyuyorlar, 

iddiaya göre bu %0,0004'lük etkinin tüm atmosferimiz üzerindeki etkisine karşı 

savaşıyorlar, iddiaya göre bu bir şey veriyor. 

 

Bu oranın herhangi bir rol oynamaması gerçeğine gelince, buna kimse dikkat etmez. Ama 

bu oran gezegenimizin bağışıklığı için çok büyük bir rol oynamaktadır. Ve işte gerçek 

burada. Biliyor musunuz, iyi bir arkadaşım var, Tanrı onu kutsasın ve o buna hava ticareti 

dedi.  Ardından tekrar etmeyeceğim, ama bilenler bunu bilirler. Bu gerçekten harika bir iş 

sahası. Su üzerine iyi bir iş sahası var ve bu, hiç bir şey, hava üzerine daha da iyi bir iş 

sahası. 

 

Bunu nasıl kıvırırsanız kıvırın, bu böyle. Bana öyle geliyor ki, bu günümüzün en büyük 

dolandırıcılıklarından biri: dikkatin dağıtılması, ellerinden geldiğince herkesin 

dolandırılması, diktatörlük, siyasi sorunların çözümü ve aynı zamanda güzel bir bonus 

olarak, milyarlarca dolarlık kâr. Ve bu, tüketici formatının özüdür. Ne yazık ki, insanlık 

dışılığın özüdür. 



Bu, Sümerlerle başlayan ve bu güne kadar savaşılan yozlaşmaya karşı ebedi mücadele 

gibi. CO2 en azından yeni bir fenomen ve binlerce yıldır değil, sadece yaklaşık kırk yıldır 

sürmesi iyi. Ama soru, bu tür kârlar ile bunu gönüllü olarak bitirip bitirmeyecekleri. 

 

Tüketiciliğin etkisi. Bu dünyada zeki insan olmadığını düşünmüyorum. Sanırım söylemek 

üzere olduğum şey pek çok kişinin aklına geldi, sadece onlara tek kelime söylenmiyor, bu 

yüzden geniş çapta duyurulmuyor. Neler olduğunu takip edelim. Sonuçta, her döngü 

sırasında her zaman bir karbondioksit, metan ve diğer her şeyin birikimi vardır. Bu 

ısınmanın ve diğer her şeyin sonucu gibi.  Eğer ısınmanın başlangıcından itibaren takip 

edersek, bu yaklaşık 10 veya 11 aydır, CO2 seviyesi insanlar olup olmadığına 

bakılmaksızın artmaya başlar - gezegenimizin tepkisi budur. 

 

Daha sonra ısınma azaldığında CO2 seviyesi normale döner ve her şey ortalama bir 

miktara gelir. Döngüler meydana geldiğinde, CO2 daha da yükselir, bu açık. Ve şimdi bir 

soru. Bunu bir tür düşünüp taşınma yeteneğine sahip akıllı insanlar olarak düşünelim: bu 

neden oluyor? Ve atmosferimize neler olduğuna bir bakalım ve ağaçlarımız CO2'yi 

emmek yerine neden çok daha fazlasını salmaya başlıyor. Neden? Ağaçlara ne oluyor? Bu 

kadar hızlı mı mutasyona uğruyorlar, yoksa ne? Sadece belirli bir yerde değil, hemen 

hemen her yerde. Sıcaklık yükselir yükselmez mutasyonlar başlar. 

 

Т: Evet. 

 

IM: Yine de, gerçekte ne oluyor? Ve bakıyoruz: bu CO2 nereye gidiyor? Atmosfere. Ana 

reaksiyon nerede gerçekleşiyor? Atmosferin üst katmanlarında. Ne oluyor? Alt katmanlar 

büyük ölçüde ısınırken, üst katmanlar büyük ölçüde soğuyor. Peki. Böyle bir soğuma ve 

ısınma oluşuyor. Bu neye yol açar? Yoğunlaşma. Doğru mu? Peki. "Atmosferin 

yoğunlaşması" ne anlama geliyor? Bu yüksekliklere baktığımızda atmosfer seyrekleşir, 

yani moleküller, gaz, hava, su molekülleri, her şeyin molekülleri birbirinden çok 

uzaktadır. Ve bu tür bir yoğunlaşma meydana geldiğinde, sıkıştırmaya başlarlar. Ne için 

sıkıştırıyorlar? Amaç ne? Ve bu neden her zaman solar minimum ile çakışıyor? Solar 

minimum neden oluşuyor? Onu ne kısıtlar? Solar minimum, Güneş'in aktivitesini azaltır, 

Güneş'in elektromanyetik alanı zayıflar ve Güneş daha az radyasyon üretir, bu da uzak 

bölgelerde bir yerde olduğu anlamına gelir… 

 

Sonuçta hem elektromanyetik alanı ile hem de radyasyonu ile dışarıdan gelen bir şeyden 

gelen bizi koruyor. Öyle değil mi? Bu, bir şeyin daha fazlasının dışarıdan gelmeye 

başladığı anlamına gelir. Ve bu daha çok bir şey atmosferimizden gezegenimize geçmeli 

ve bir şeye neden olmalı - böylece ısınma gerçekleşir. Gezegenimiz gereğinden fazla bir 

şeyin içine girmeye başladığını hissettiği anda, ne yapmaya başlar? Kendini korur, yani 

bağışıklık sistemi tetiklenir. 

 

İşte bu bağışıklık tepkimesi sonucunda okyanus daha fazla karbondioksit salmaya 

başlıyor, ağaçlar daha fazla karbondioksit salmaya başlıyor, onun birikimi oluyor ve 

bugün atmosferimizde gözlemlediğimiz böyle bir paradoks oluşuyor. Bu, bedenimizin cilt 

bağışıklığına çok benzer. Gezegenin kendini korumaya çalıştığı ilk savunma hattı. Ama 

bunu ciddiye alıp "Bu gerçekten mümkün mü" dersek, o zaman gezegenimizin canlı 

olduğu ortaya çıkıyor? 

 



Dostlarım, gezegenimiz canlı olduğu için, bizler simbiyoz halinde yaşamayan parazitleriz, 

ona yardım etmiyoruz, onu kirletiyor, öldürüyor ve işkence ediyoruz. Ve gerçekte, bugün 

itibariyle, çöplüklerimizle, düzenli depolama sahalarımızla, faaliyetlerimizle o kadar 

kirlettik ki, bu bağışıklık çöküyor. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Size basit 

bir örnek vereceğim; bilenler anlayacaktır. 

 

Bir çocuk hastalanır, ateşi 37.2 °С'dir, ama hemen ateşini düşürmeye başlarız, ona 

antibiyotik veririz, güçlü antibiyotikler - sonuçta, çocuk hastadır. Öyle değil mi? Ve bunu 

her seferinde yapıyoruz. Bu kişi büyüyünce kim olacak: sağlıklı bir insan mı, değil mi? 

Bağışıklığı olmayan bir varlık büyüyecektir. Bugün itibariyle, antropojenik faktörün çevre 

üzerinde çok güçlü bir etkisi olmuştur. Bunun CO2'yi etkilemediğini söylemiyoruz. Ama 

bunu atmosferimizin bir skalası üzerinden alırsak, kusura bakmayın, o kadar küçük bir 

yüzde ki, yine, kolayca telafi edilebilir ve hiçbir şeyi etkileyemez. 

 

Bataklıkların bugün ne kadar karbondioksit saldığını düşünürsek, yanardağlar ne kadar 

salıyor… Daha yakın zamanda, yaklaşık bir ay önce… 

 

T: Tonga. 

 

IМ: Doğru, bir patlama oldu, son yıllardaki bu güçte ilk patlama. O kadar çok 

karbondioksit yaydı ki, biz tüm insanlık olarak bu miktara ulaşmak için çok uzun bir süre 

yaymak zorunda kalacaktık. Öyle değil mi? 

 

T: ... Kongo'daki bataklıklar aslında karbon dioksit içeriyor... 

 

IМ: Elbette.  

 

T: Tüm insanlığımızın üç yılda dünyaya salmasına eşdeğer miktarda… 

 

IМ: Gerçekten çok çalışmak zorunda olurduk… İşte basit bir yanıt. 

 

T: Doğru, yanan fosil yakıtlardan CO2 yayarak. 

 

IM: Yine, bize çok aktif bir şekilde empoze edilen yeşil enerji hakkında yalanlar. Ne için? 

Güzel bir soru, değil mi? Dürüstçe, çevresel ve ekonomik açıdan bakarsak, bu tamamen 

saçmalık. Bu hidrokarbonları yakmaktan çok daha zararlıdır. Bu "yeşil" güç sistemlerini 

üretmek ve daha sonra bunları sürdürmek için çok fazla fosil yakıt gerekir, bertaraf 

sırasında hem üretim hem de işletme sırasında toplam olarak çok fazla zarara neden 

olurlar. Bütün bunların amacı ne? Yalan ve aldatma her yerde. 

 

Biliyorsunuz, tüketici format açısından mantıklı bakarsak, dediğin gibi 600 milyar, birçok 

insanın bize %0,0004'ün bir şeyi etkileyebileceğini öylesine öfke ve fanatizmle 

kanıtlaması için ağır bir argüman. Arkadaşlar, siz hiç fizik okumadınız mı? Ağırlığı, diğer 

her şeyin varlığını karşılaştıralım ve neler olup bittiğine kimyasal reaksiyon 

perspektifinden bakalım. Bu arada, kimyasal reaksiyon ve fizik perspektifinden: 

atmosferimizin karbondioksit ile doygunluğu ne yapar? Karbondioksit ne yapar? Sonuçta, 

bilim adamları bu deneyleri bir kereden fazla yaptılar. Adamlarımız da oyun oynadılar ve 

temel bir deney yaptılar. Atmosferdeki karbondioksit varlığının termal iletkenliği 



yavaşlattığı ortaya çıktı. Karbondioksit ne kadar az olursa, termal iletkenlik o kadar 

yüksek olur. 

 

Bazı savunucular, "Evet, bu gezegenimizden, atmosferimizden uzaya ısı salınımıdır" 

diyecektir. 

 

T: Son yıllarda gezegenimizin uzaya daha önce olduğu kadar fazla ısı salmadığı zaten 

kanıtlandı. Başka bir deyişle, koşullar çoktan değişti. 

 

IM: Doğru. Yalan ve aldatma her yerde. Tüketici format tüm bunlar ile ilgilidir. Bu çok 

amaçlı VOSKHOD kompleksi, tam olarak bu tüketici formatı ile savaşmak için tasarlandı. 

Neden VOSKHOD olduğunu biliyor musun? 

 

T: Neden? 

 

IM: Adının VOSKHOD (GÜNDOĞUMU) olması da ilginç. Güneş doğduğunda, karanlık 

kaybolur. Tüm kötülükler karanlıkta yaşar; bütün hırsızlıklar, bütün pislikler, bütün 

yalanlar ve bütün aldatmalar aslında karanlıkta gerçekleşir. Basitçe söyleyeceğim. 

Kazakistan bu çok amaçlı VOSKHOD kompleksini 2022'nin başındaki iyi bilinen 

olaylardan en az üç ay önce faaliyete geçirmiş olsaydı, bu olaylar olmayacaktı, basitçe 

olmayacaktı. Üç ay önceden olsa bile, bu herkesi ve her şeyi teşhir eder, tüm planlar alt 

üst olur ve pek çok insan hayatı kurtulurdu. Sonuçta bunlar insan hayatı. Kargaşa, stres, 

yıkım veya başka bir şey olmayacaktı, aynı zamanda hayatlar da kurtulacaktı. 

 

Neden? Çünkü bu sistem her şeyi ifşa ediyor: olası tüm komploları ve ihanetleri ifşa 

ediyor, kimin hain olup kimin olmadığını, kimin çaldığını kimin çalmadığını, kimin hile 

yapıp kimin yapmadığını gösteriyor. Sistem gerçekten eşsiz. Bu kompleksi ele alırsak, bu 

iyidir, ama tüketici formatında kabul edilemezdir. Neden biliyor musun? Çünkü diyelim 

ki, bir üst düzey lider bu sistemi kendi ülkesinde konuşlandırmak istese bile… Bu çok 

elverişli. 

 

Her gün, üst düzey liderin ülkedeki durum hakkında bilgi aldığını hayal edin, bu herhangi 

bir tür çizelge şeklinde olabilir, oradaki rakamlarda çok şey hazırlanmışır, elverişli olan 

her şey ve o bireysel sanayilere veya bir bütün olarak ülkeye bakabilir.  

 

Diyelim ki hainin kim olduğunu, her şefin ve diğer her şeyin, gerekirse işletmelere kadar 

her işletmenin verimliliğini görüyor. Bu gerçekten her şeyi gösterebilir. En üst düzey lider 

bunun için "olabilir", ancak ülkelerinde yayılmasını önlemek için her şeyi yapacak ikinci, 

üçüncü, beşinci ve onuncu yetkililer var. Bunu açıklamanın bir yolunu bulacaklar ve "Bu 

kabul edilemez, çünkü yanlış yere veya yanlışlıkla virgül konulmuş ve yine, bu, bu sistem 

üzerinden bir yere sızacak gizli bilgi olabilir" diyecekler. 

 

Biliyorsunuz, insan yozlaşmasını ortaya çıkarabilecek bir şeyden gizlice kaçmak için her 

zaman yalan söyleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yine, bu sistemin ticari kullanımı bile 

kabul edilebilir. Örneğin, ciddi uluslararası bankaları düşünürsek. Sadece onu yaratırken, 

çok analiz ettik, her türlü şeyle ilgilendik, dahil olan danışmanlar, çeşitli uzmanlar, 

finansal analistler ve benzerleri ve her şeyin nasıl çalıştığına baktık. 

 



Bir taraftan, bu ilginç. Ve diğer taraftan, diyelim ki büyük bir uluslararası banka için çok 

avantajlı. Sürekli olarak yönetirler… kendi güvenlik departmanlarının yanı sıra bir 

denetim departmanlarına sahiptirler, vb. Öyleyse hayal edin: Departmanları tarafından 

yürütülen bir denetim nedir? Onlar meşgüller… Bir sürü şube var ve hepsini incelemek ve 

hesaplamak zorundalar. Bankada işleri düzene sokmak için para harcamakla meşgul olan 

bir sürü insan var. Artı güvenlik departmanı hangi firmaların tehlikeli olduğunu, kime 

verip kime kredi vermeyeceğini belirler. 

 

Oysa bu durumda, diyelim ki o bankayı sınırsız ölçüde optimize edebilen tek bir çok 

amaçlı kompleks var. Ben oldukça ciddiyim. Her şeyden önce bu, şube sayısı ne olursa 

olsun tüm bankanın denetimidir. Çevrimiçi izleme neredeyse sürekli devam ediyor. 

Bundan başka, kompleks her çalışanın verimliliğini hesaplayabilir. Ayrıca, bankanın 

hizmetlerinin kapsamını genişletebilir. 

 

Yapılan en ilginç şeyi biliyor musunuz? Örneğin, bir şirket değerlendirmesi, denetimi ve 

diğer her şeyi yapmakla kalmaz, aynı zamanda bir tahmin, diyelim ki kısa vadeli, orta 

vadeli ve uzun vadeli bir tahmin oluşturma yeteneğine de sahiptir; başka bir deyişle, şu 

veya bu şirketin gelişimini tahmin edebilir. Bu aslında çok ilginç. Ve kompleksi lider 

ülkeler ve çok büyük lider şirketler üzerinde halka açık bilgilere dayanarak test ettik, şöyle 

söyleyeyim. Bu, onlara nüfuz ettiğimiz anlamına gelmez. Ama halka açık bilgileri aldık. 

 

Çoğunlukla, geçmiş yıllardan gelen bilgileri test ettik ve sonuçları belirledik. Yani 

tahminlerin %85'e kadarı doğru çıktı. Bir makine olduğunda bu gerçekten düşünülemez, 

 

T: Bu sürü zekası gibi işliyor, öyle değil mi.. 

 

IM: Evet, bir makine bir şirketin yeteneklerini hesapladığı zaman. O insan faktörü, 

ekonomi ve diğer her şey dahil olmak üzere herkesi ve her şeyi hesaba katar. Yani 

tahminlerde bulunur. O halde, hayal edin: o banka için, bir şirketin büyümesini ve başka 

bir şirketin çöküşünü, kime borç verilip kime verilmeyeceğini tahmin ediyor. Yine çeşitli 

işlemlere destek sağlamak ve bunları gerçekleştirmek, ayrıca o veya başka bir şirket için 

bu denetimi yapmak. Örneğin bir şirketiniz var ve belirli bir bankadan hizmet alıyorsunuz. 

Ama, diğer şirketlerde bir denetim yapmak zorundasınız. 

 

Т: Doğru, 

 

IM: ve hala diğerlerini tahmin ediyor. Oysa burada hepsi bir arada. Yani, aslında size 

hizmet ediliyor. Bundan başka, piyasadaki belirli mallara olan talebi hesaplamak çok 

kolay, ayrıca makine analiz edebiliyor, tüm şirketleri sektörlere ayırabiliyor ve hatta onları 

birbirine bağlayabiliyor. Başka bir deyişle bir ihtiyaç olduğunda bir yöneticiye sormanız 

yeterli: "Şirketinizin buna ihtiyacı var, o şey orada var." Bu nedenle işbirliği adaları 

denilen şeyleri birbirine bağlamak ve inşa etmekle ilgili. Böylece gerçekten çok şey 

içeriyor… 

 

T: Yaratıcı Toplumun tek ekonomisi buna dayanıyor, bu arada.  

 

IM: Oldukça doğru. Makine bunun için tasarlandı: tek bir ekonomi inşa etmek, Yaratıcı 

Toplumu bu tüketicilik kalıntılarından kurtarmak. Yaratıcı Toplumda bu makineye kritik 



bir şekilde ihtiyaç vardır. Bunun için yaratıldı. Tüketici formatta nasıl kullanılabileceğine 

gelince, dediğim gibi ülkeler tarafından, bu bankalar veya denetim şirketleri tarafından 

kullanılabilir. Genişletilmiş yeteneklere sahip. Birçok alanda kullanmak mümkündür. 

 

Örneğin, büyük bir ulusötesi şirkette, demek istediğim. Diğer taraftan, o çok güçlü bir 

makine. Evet, bu karlı. Birçok şeyi optimize eder. Benimsenmesi milyarlarca dolarlık kar 

getirebilir ve büyük şirketler için milyarlarca dolarlık kar bile sağlayabilir. Bu açıktır, ama 

birincil işleviyle karşılaştırıldığında kesinlikle hiçbir şey değildir. Tek şey, dediğim gibi, 

komik, Yaratıcı Toplum inşa edilene kadar kimsenin buna ilgi göstermeyeceğini zaten 

tahmin ediyoruz. 

 

T: İgor Mihayloviç, bu sistemin karmaşıklık açısından en basit olduğunu söyledin. 

 

IМ: Evet.  

 

T: Bilmiyorum, örneğin dünyadaki diğer Bilişim teknolojileri şirketleri tarafından 

yaratılamaz mıydı? Yoksa yolsuzluktan kurtulma görevi yok muydu?  

 

IM: Görüyorsun, daha önce gerçekleştirilen iki projeyi göz önünde bulundurarak 

karmaşıklık açısından en basit olduğunu söylüyoruz. Demek istediğim, bu üçüncü 

gelişme, oysa önceki ikisi çok daha karmaşık ve uzun vadede tüm insanlık için bundan 

çok daha önemli. Oysa bu bir alet. Yolsuzluğa, hırsızlığa ve aptallığa karşı bir alet. Bir iş 

alanını optimize edebilen, geliştirebilen ve iyileştirebilen bir şeydir. İnsanların gerçekten 

düzene sahip olmak istedikleri ve gerçekten her şeyin yolunda olmasını istedikleri yerde 

gereklidir. 

 

İnsanlar, Yaratıcı Toplumda, her şey düzelene kadar bir geçiş olarak buna ihtiyaç duyar. 

Biz bazı sebeplerden dolayı yapamadığımız karıncalarla oynayıp onları zamanda ileri geri 

göndermek yerine elimizden geleni yapmaya karar verdik. Ve deyim yerindeyse bunu 

zaten yaptık. İnsanların incelemesi için hepsini göstereceğiz. 

 

Buna değindin, "Başka kimse bunu yapamaz mıydı?" Bu şekilde söyleyeceğim - kimse 

yapamazdı. Bugün en büyük bilişim şirketlerini ele alırsak, bizim yaptığımızı yapmak için 

en zor şeyin teknik bir şartname yazmak olduğunu hayal edin. Teknik şartname olmadan 

bunu yapmak imkansızdır. Çok amaçlı kompleks VOSKHOD için olduğu gibi teknik bir 

şartname yazmak için, her şeyi bilmelisiniz: neyin işe yaradığını ve nasıl çalıştığını ve 

hepsini nasıl inşa edeceğinizi. 

 

Sadece hayal edin, her BT uzmanı için bir teknik şartname yazmanız ve onu bir bütün 

olarak görmeniz gerekiyor. Bu zorlayıcı. O zaman, bu gelişme sırasında, finansal 

analistlerden güvenlik uzmanlarına kadar danışman olarak yer alan yüzlerce uzmana 

ihtiyacınız olacak. Başka bir deyişle, bu yazıya sürekli danışması ve düzeltmesi gereken 

aslında yüzlerce uzmandır. Her şeyi bu şekilde yazmak için kaç BT uzmanı gerekir? Çok 

fazla. Burada sayıyı söylemeye bile korkuyorum. Ve ne kadar sürer? Uzun yıllar. 

 

Yapmak isteseler bile, diyelim ki her şeyi yazdılar, teknik özellikleri, danışmanları ve 

bilişim uzmanları var, bundan başka bu durumda iyi olmaları lazım, herkesin ve herşeyin 

muazzam dahil olması ile bile, bunu beş yıldan daha az sürede yapmak imkansızdır. 



Maddi olarak ne kadara mal olacak? Dürüstçe bakarsanız, yüzlerce ve yüz milyonlarca 

dolar. Tüketici formatımızda talep görmeyecek bir ürün yaratmaya kim yönelir?  

Gerçekten dürüst olmak gerekirse, hangi ülke bunu hizmette kendisi için uygular? 

Ciddiyim. Şaka bir yana. Hepsini gerçek hayatta göreceğiz. Neden uzağa gidelim? 

 

Dediğim gibi, bu yolsuzlukla mücadele gibidir, benim anlayışıma göre, antropojenik 

faktör olan bu CO2 ile mücadele dalgası aracılığıyla iklimle mücadele ile %100 ilişkilidir. 

Bu tamamen aynı. Her iki durumda da aynı miktarda para harcanıyor ve bu da bir o kadar 

anlamsız ve bir o kadar da ilerliyor. Öyle değil mi? 

 

T: Buradaki kilit noktadan bahsettin, böyle bir görev oluşturacak kimse yok, çünkü bilime 

bile bakarsak, aslında o bilimin finansmanının çoğu çoğunlukla sponsorluk olarak 

karakterize ediliyor.  

 

IM: Katılıyorum, ama bilimi ele alıyorsun, oysa biz burada ticari bileşeni bile alıyoruz. 

Ben size basit bir örnek verdim: örneğin, onu bir bankada kullanmak. Büyük uluslararası 

bankaları ele alırsak, o zaman bir banka yılda 1,5 milyar dolara kadar tasarruf eder. En 

küçük şeylerde. Optimizasyon sayesinde. Onu daha büyük bir ölçekte 

görevlendirebilirsiniz ve bu, düzinelerce milyarlarca gelir getirecektir. Ortalama bir 

tanınmış denetim şirketini ele alırsak, uluslararası bir denetim şirketi olsun, orta ölçekli 

olsun, bu kompleksin uygulanmasıyla bu denetim şirketi onlarca trilyon ciro ile lider 

olabilir ve kelimenin tam anlamıyla birkaç yılda, çünkü rakipleri olmaz.  

 

Ve sağlayabileceği bu hizmetler, kimse bunun üstesinden gelebilecek mi? Hayır, gelmez. 

Demek istediğim, bu ilginçtir. Ticaret açısından bile. Ama aynı zamanda yolsuzluğu 

ortaya çıkararak çalmayı imkansız hale getirir. Bu ilginç değil mi? İnsanlar neden işe 

gider? Basit bir soru. Basitçe çalışmak için, değil mi? Dedikleri gibi… 

 

T: Planlar icat etmek.  

 

IM: Tam olarak! Bir finansal analistin bize ne dediğini biliyor musun? Komplekse 

tamamlanma aşamasında baktığında, nasıl çalıştığını gördü ve "Arkadaşlar, insanların 

verimli bir şekilde çalmasına ve kimsenin bunu bulmaması için izlerini örtmesine izin 

verecek bir şey yaratsaydınız, bu büyük bir başarı olurdu" dedi. Yaptığınız şeye gelince," 

dedi, "Korkarım kimsenin buna ihtiyacı yok." Yaratıcı Toplum için yapıldığını kendisine 

anlattık, çok coşkulu oldu ve “Evet, bunun için işe yarar, ama aksi taktirde…” dedi. 

 

Finans çevrelerinde bu kadar saygın, otoriter bir kişi, aklı başında bir adam şöyle dedi: 

“Çalmaya yardım etseydi, o zaman evet, talep edilirdi… Ama hırsızları tespit ederse, kim 

kendi kafasına sıçar ki? Bunu ancak bir yarasa yapar." Bu elbette gülünç, ama bu bir 

gerçek. Dünyamız böyle düzenlenmiş. 

 

T: Ve bu değiştirilmelidir. Ve dünya çok daha iyi olabilir - Yaratıcı Toplum. Her şey 

farklı olabilir.  

 

IM: Olabilir. Daha iyi olmak zorunda. Her durumda, bunun için çalışıyoruz. Gerçekte, 

insanlığın bir şansı olduğunu görüyoruz. İnsanlığın bir şansı olduğuna inanmasaydık, bu 



çok amaçlı kompleks VOSKHOD'u yaratmak için bile bu kadar zaman ve çaba 

harcamazdık. 

 

Bazı insanlar için hemen şu soru ortaya çıkacaktır, "Arkadaşlar, tüm bunlar bu kadar 

karmaşıksa, nasıl yaptınız?" %100 ortaya çıkacaktır. Yanıtlayacağım. Sizi 

kızdırmayacağım arkadaşlar. Daha önceki iki gelişmeyi kullandık. Bu nedenle biraz zor 

da olsa başardık. Ve bunu gelecek adına açık yüreklilikle yaptık. Yani bilirsiniz, bunu 

insanlar için ve gelecek için yaptığınızda, kalpten yaptığınızda, bu iyi hissettirir. 

Gerçekten iyi hissettiriyor. Anlam ifade ediyor. Hatta, üzgünüm, böyle maddi bir şey ve 

önemsiz bir maddi şey, ama dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğini gördüğünüzde 

ilham veriyor. Önemli olan bu. 

 

T: İgor Mihayloviç, ekibin çalışması için XP NRG'ye olan hayranlığımı kesinlikle ifade 

etmek isterim, çünkü aslında üç ürün var. Üçüncünün son aşamada olduğunu anlıyorum. 

Yaratıcı Toplumda insanlara gerçekten hizmet edebilecek üç gelişme var. 

 

IM: Sadece hizmet etmeyebilir, ama aynı zamanda gerçekte insanlara tamamıyla hizmet 

etmeyi amaçlıyor, ama Yaratıcı Toplumda. Tüketici formatta, bunlar için herhangi bir 

beklenti görmüyorum. Tek şey, üçüncü gelişme, sonuncusu kullanılabilir, ama, dediğimiz 

gibi, bu muhtemel değil. Genel olarak konuşursak, önceki iki gelişme de özellikle Yaratıcı 

Toplumda amaçlandı, çünkü tüketici toplumda uygulamaya geçirilemez, aksi taktirde, 

büyük bir tehlike olurdu.  

 

Öyle oldu ki şirketimiz ticari olmayan gelişmelerle uğraşıyor, ama bunlar oldukça ilginç, 

gelecek için oldukça ilginç. Ama bugün itibariyle bu tür ticari bir şey yok… Bu noktada 

durmayacağını biliyorum. 

 

T: Aşağıdaki soruyu soracağım: gelecek için planlanan herhangi bir şeyiniz var mı, 

herhangi başka ilginç projeler? 

 

IM: Yeteneklerimiz ile ilerleyeceğiz. Çok fazla arzu ve çok fazla beklenti var. Yine, 

zaman ile olan deneyleri terk etmiyoruz. Aslında buna doğru şekilde yaklaşırsak, tarihe 

canlı bakabiliriz. Bu ilginç. Geleceğe sıçrayamazsınız - zamanın doğrusallığı buna izin 

vermez. Geçmişe gelince, geçmişe sıçramak kolaydır, bu şekilde söyleyelim. Ama bugün 

gerçekten yapmak istediğim şey, örneğin iletişimlerimizi halletmek. 

 

Neden? Örneğin, internet'teki kesintilerden, TV'de o resmin  düşük kaliteli iletiminden 

kişisel olarak rahatsız oluyorum: bir film izliyorsunuz ve sadece donuyor. Bir şekilde 

ilginç değil. Telefon da bir problem. 

 

T: Bağlantı.  

 

IM: Neden? Burada bir sinyal alıyor ve orada almıyor, burada bağlantı daha kötü, orada 

daha iyi. Ama bunu bir bütün olarak gerçekten çözebiliriz. Bu nedenle, buna daha ciddi 

yaklaşma fikri var. Ne yapacağımızı bilmiyorum, bunu henüz tartışacağız, bir çok 

seçeneğimiz var, ama bu sorunu ele almak istiyorum. Modern iletişimlerin temeli nedir? 

Basit bir soru. Elektromanyetik dalga. Bu tamamen ümitsiz. Demek istediğim, gördünüz, 

belki dostlarımız okyanusta ve her şeyde uzanan internet kablolarnı gördüler. Bütün küre 



bu kablolara dolanmış durumda. Her evde bu kablolar var: bazılarında fiber optik, 

bazılarında ise sıradan kablolar var. Ama hepsi ayrılmış durumda. 

 

Bu iletişim kurmak için bir taraftan diğerine çektiğimiz milyarlarca ton metaldir. Ve 

hücresel iletişimimiz nedir, değil mi? Veya uydu iletişimi? Bu gerçekten çok saçma. Bu 

21. yüzyıl. Henüz uygarlaşmamışız olduğumuzu, parçalanmış topluluklar olduğumuzu, 

tüketici formatta olduğumuzu anlıyorum. Tüm bunları anlıyorum. Ama bunların hepsini 

değiştirebiliriz, dostlar.  

 

Neden uydulara ihtiyacımız var? Telefonda konuşmak veya TV izlemek için neden 

Dünya'nın yörüngesini donanımla kirletmemiz gerekiyor? Basit bir soru. Kötü iletimli bu 

hücresel istasyonlara neden ihtiyacımız var? Özür dilerim, sefil miktarda bilgi iletebilen 

İnternet'e neden ihtiyacımız var? O sınırlı. Ancak şimdi yeni bir proje var, fiber optikten 

bile daha kötü olan interneti yapmak için bir grup uydu fırlatıldığında, bu komik değil mi? 

Gerçekten öyle. Yörüngeye ne kadar çöp, ne kadar şey konuyor? Ne için? Kötü internet 

kullanmak için mi? Bunlar milyarlarca dolarlık projeler. Bunlara ticari de denir. Ticaret 

nerede. Neyde? Tüketicilikte, bunu anlıyorum. Ama bunun nasıl işe yaradığını ve insan 

düşüncesinin gerçekte nasıl olup da pek çok rahatsızlık yaratan hantal sistemler yaratmaya 

yönlendirildiğini anlamıyorum. 

 

XP NRG'de biz sadece biraz düşünürüz ve ben çocuklara farklı bir şekilde düşünmeyi 

öğretirim. Birçok insan "Ne önerirsiniz?" diye bir soru soracaktır. Size ne önerdiğimizi 

söyleyeceğim. Konunun köküne, özüne bakıyoruz. Sonuçta, yakın zamanda, bunu ele 

alırsak, insanlık henüz elektriğin ne olduğunu bilmiyordu ve kullanamıyordu, öyle değil 

mi? Hiçbir fikirleri yoktu. Örneğin Faraday'ın çalışmalarının, icatlarının nasıl 

kullanılacağına dair kimsenin bir fikri yoktu. 

 

T: Bilinen bir vaka var, bakan ona “Sen ünlü birisin, elektrik ile çok deney yaptın. Yeni 

keşfin ne işe yarıyor?” diye sordu. O da, "Bilmiyorum, ama bahse girerim bir gün 

hükümetiniz bunu vergilendirecek" diye yanıtladı. 

 

IM: Vergi, doğru. 

 

T: Bu nedenle, esasen, her ülke hala para kazanıyor...  

 

IM: Faraday'ın icatlarından.  

 

T: Faraday'ın icatlarından, enerji üretmekten ve satmaktan.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Ama tarihte oldukça yakın zamanlar olan o zamanlarda, insanlar 

elektriği nasıl kullanacaklarını bile bilmiyorlardı. Öyle değil mi? 

 

T: Evet. Saçın neden elektriklendiğini araştırdılar... gözlemlediler... 

 

IM: Kesinlikle doğru. Ama bugün onu kullanıyoruz. Neden? Çok uzun olmayan bir zaman 

önce, dediğin gibi, insanlar saçın elektriklendiğini, şimşek çakmasını gözlemlediler ve 

elektrik var. Faraday bazı deneyler yapanların ilklerinden biriydi, ama bunun uygulamaya 

nasıl konulabileceğini henüz bilmiyorlardı.  



Bugün XP NRG'de ne düşünüyoruz? Bugünlerde neyin trend olduğunu düşünüyoruz. 

Kuantum dolaşıklık: bu nedir? Birbirine bağlı iki parçacık. Bunu herkes biliyor, derine 

inip biraz tekrarlayalım. Herhangi bir uzaklıktan ayırabildiğimiz, hatta komşu bir 

galaksiye bile gönderebildiğimiz iki parçacık, birbiriyle mutlak olarak bağlantılıdır. Bir 

parçacıktaki dönüşü değiştirmek yeterlidir ve diğerinin dönüşü hemen değişir. 

 

Böylece, bu tüm yasaları, Einstein'ın tüm varsayımlarını ve dünyadaki her şeyi ihlal eder. 

Neden? Çünkü aktarım hızı yok. Bu anında  gerçekleşir. İlginç, öyle değil mi? Birçok 

insan bunu fark etti; bilgisayarlar yapmaya karar verdiler ve çoğu kişi bu etkiyi nasıl 

kullanacağını düşünüyor. Ne düşündüklerini biliyor musunuz? Bu parçacıkları nasıl 

kullanacaklarını ve onlardan nasıl bir şey çıkaracaklarını düşünüyorlar. 

 

Bu arada XP NRG'de biz farklı düşünüyoruz arkadaşlar. Düşünme şeklimizi açıklayayım. 

Bir parçacık var ve bir parçacık daha var. Aralarında çevrimiçi bir bağlantı oluşuyor, 

birbirleriyle kesintisiz iletişim halindedirler. Neden kesintisiz? Çünkü buradaki dönüşü 

değiştirir değiştirmez, orada da değişiyor. İki küçük parçacık, mesafeden bağımsız olarak 

birbirine bağlıdır, bu nedenle bir sinyal iletir ve alırlar. Sürekli olarak birbirleri ile 

bağlantılıdırlar. 

 

Bu parçacık ne tür bir enerji üretebilir? Bu sinyali nasıl yayabiliyor? Ve onu nasıl alıp 

işleyebiliyor? Bu ne tür bir sinyal? Yine de bunu görebiliyoruz. Biliyorsunuz, Faraday 

deneylerine yaklaştığında bunu gördü ve gördükleri üzerinde deneyler yapmaya başladı. 

Buna "bu parçacıklardan nasıl yararlanılır" açısından yaklaşmıyoruz, ama iki parçacık 

arasında meydana gelen bu fenomenden nasıl yararlanılacağı noktasına yaklaşıyoruz. Bu 

temelde, her şeyi değiştirmek mümkündür. 

 

Başka bir deyişle, onun ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını keşfedersek her şeyi 

değiştirebiliriz. Ve keşfedeceğiz. Burada bir sorun görmüyorum. Sonuçta, bu fenomen 

gerçekten var. Herhangi bir fizik yasasını ihlal etmiyor, bu var, bu sadece farklı bir dünya. 

Biraz daha ayrıntılı incelersek bu etkiyi de kullanabileceğiz. İki parçacık arasında değil, 

iki telefon arasında, bir verici istasyon ile benim televizyonum arasında ya da, bir internet 

sağlayıcısı ile sizin aygıtınız arasında. Fark yok. Ve bunun için parçacıklara ihtiyaç 

yoktur. 

 

Konu şu ki, farklı galaksilerde olsak bile sen ve ben hiç zaman kaybetmeden telefonda 

konuşabilir, resimlere bakabiliriz ve birbirimizi görebiliriz. Görüyor musunuz? Bu ilginç 

değil mi? Basit bir örnek. Mesela insanlar Mars'a uçacaklardı, tamam mı? Oraya uçacak 

olanlar. Tamam, oraya varırlar. Radyo sinyali oraya ne kadar zamanda gidecek? Onlara 

bir şey olursa, uzmanlardan acil tavsiye almaları gerekir. Bir sinyalin tek yöne gitmesi 20 

dakika sürer. İnsanlar onu alana kadar, işlenip geri iletilinceye kadar bir saat geçerdi. Bir 

saat içinde zaten ölecekler, çünkü şu anda bir çözüme ihtiyaçları var. Bu doğru değil mi? 

Doğru. İnsanlık olarak ne kadar ilerideyiz? Kesinlikle değiliz. 

 

Yine de bunu değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Bu fenomeni kullanarak, 

üretebildiğimiz bu enerjiyi kullanabiliriz ve büyük miktarda bilgiyi zaman kaybı olmadan 

bir noktadan diğerine sorunsuz bir şekilde iletebiliriz. Şimdi, düşüncelerimizin trenine 

daha yakından bakın. Açıklayacağım. Aşağıdaki planda adamlarla bir tartışma yaptık, 

şimdi biraz açıklayacağım. Evrenimizde pek çok galaksi, pek çok gezegen ve diğer her 



şey var. O kadar çok dolaşık parçacık var ki, elimizde böyle sayılar yok, henüz onlara 

gelmedik. Ve her parçacık kendi parçacığıyla bağlantılıdır. Sonuçta burada, arabanızın 

kilidini açtığınızda ve komşu arabanın kilidi açıldığında böyle bir süperpozisyon (üstüste 

bindirme) diye bir şey yoktur. Bununla kim karşılaşmadı? Ya da siz arabanızı yeni 

kilitlediniz, birisi gelip onun kilidini açıyor ve sizinkinin kilidi açılıyor, ancak cihaz 

rastgele sinyaller ürettiği için imkansız gibi görünüyor. Bunlar rastgeledir, ama çoğu 

durumda üstüste bindirme işe yarar. 

 

Oysa dolaşık parçacıklar buna sahip değildir. Bu nedenle kullandıkları bu tür enerji ve bu 

sinyal iletimi, zaman kaybı olmadan çok büyük miktarda bilgiyi iletebilir. Böylece, bizim 

için ne açılıyor? Yeni beklentiler ve yeni fırsatlar. Başka bir deyişle telefon, internet ve 

televizyonu kullanabiliriz. Ve hiçbir şeyle sınırlı olmayan büyük miktarda bilgi 

aktarabildiğimiz ve TV setimiz bunu alabildiği için, bu, her şeyden önce, arıza emniyetli 

harika televizyon anlamına gelir ve ikinci olarak, gerçek bir yanılsama yaratabiliriz. 

 

Yine de, yanılsama ne için gereklidir? Basit bir soru. Bu yalnızca oynamak değil; diyelim 

ki, oyunlar oynamak net. Ama örneğin, Yaratıcı Toplumda işten yorgun geliyorsunuz. 

Dört saat çalıştınız, örneğin fiziksel olarak çok çalıştınız, diyelim ki birkaç konserve 

kutusu açtınız ya da ne yaptığınızın bir önemi yok. Ama günlük hayatınızı değiştirmek 

istiyorsunuz. 

 

T:  Rutinden kaçmak. 

 

IM: Doğru, rutinden kaçmak, deniz kenarında bir yerde olmak, tatilde olmak, hemen 

şimdi. Arabaya binip oraya gitmek değil, ama tam şimdi. Yapmanız gereken tek şey 

televizyonunuzu veya etrafınızda rüzgarın, kokuların ve diğer her şeyin etkisiyle o kadar 

karmaşık bir hologram oluşturan bir cihazı açmak, dünyanın neresinde olursanız olun 

gerçekten istediğiniz sahilde olabilirsiniz, etraftaki insanları görebilirsiniz ve diğer her 

şey. 

 

Bilincinizin neye ihtiyacı var? Gerçeğin kendisine. Bu beyninizi değil, bilincinizi aldatan 

bir yanılsamadır; o sizi Şahsiyet olarak aldatır, bu durumda ise Şahsiyet olarak siz 

bilincinizi aldatırsınız. Bu kadar ve beden kimyanız normale döner. Tatildesiniz. Birkaç 

saat okyanus kıyısında uzanıyorsunuz, sörfün hışırtısını dinliyor, kuşların uçuşunu izliyor 

ve o havayı soluyorsunuz. Sonra bir filme geçersiniz - ve dinamik bir filmin 

ortasındasınızdır, bilirsiniz, karakterlerden biri olarak, etrafınızda koştuklarında ve bir 

şeyler olur. Bu gerçekten ilginç. 

 

T: Ama bu güvenli. 

 

IM: Ve sizin için kesinlikle güvenli, çünkü orada oturuyorsunuz, Şahsiyet olarak bunun 

sadece bilinciniz için bir yanılsama olduğunu anlıyorsunuz. Görüyor musunuz? Size 

illüzyon fırlatan bilinç değil, ama siz bilincinizi kontrol ediyorsunuz. Bedeninizde ilgili 

kimyasal reaksiyonlara neden olmak, iyi dinlenmek ve hayattan zevk almak için bilince 

bir illüzyon atıyorsunuz. Bu kötü mü? 

 

Ayrıca harika, mükemmel bir bağlantınız ve uydusuz harika bir İnternetiniz var. Ve en 

ilginç şey ne biliyor musunuz? Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Tek bir verici istasyon — 



hepsi bu kadar ve dünyadaki tüm TV setleri çalışır. Kuleler, verici istasyonlar olmamalı, 

üstümüzde uçan binlerce uydu olmamalı. Öyle değil mi? Dış uzayda çöp olmayacak. 

 

T: Milyarlarca kablo...  

 

IM: Milyarlarca ton kablo. Bütün bunlara ihtiyaç yok. Ve tüm bunlara ek olarak, daha 

önce tartıştığımız gibi, ama yalnızca Yaratıcı Toplumda konuşlandırılabilen Yakıtsız 

Jeneratörleri de kullanırsak, o zaman insanlar genel olarak bağlı olmayacaktır. Bugün 

itibarıyla, dürüst olalım, bağlanmış köpekler gibiyiz: kablolara bağlıyız, aygıtlara bağlıyız, 

özgürlüğümüz yok. 

 

Oysa bu durumda, özgürlüğünüz olacak. Diyelim ki, telefonunuzu şarj etmenize gerek 

yok, çünkü telefonda sadece bir tür pil değil, ihtiyacınız olduğu sürece yüz iki yüz yıl 

çalışabilen bir elektrik jeneratörü olabilir. Bu ilginç mi? Ama aynı zamanda başka 

beklentiler de açar. Beklentileri açar, şöyle söyleyelim, eğer mikro dünyaya girersek, tüm 

insan yaşamını tamamen değiştirebilir. Demek istediğim, daha önce tartıştığımız gibi, gıda 

ürünleri, parçacıklardan oluşan herhangi bir ev eşyası. 

 

Sonuçta, bu dünyadaki her şey bir ve aynı şeyden oluşuyor. Bu yalnızca sizin için örneğin 

sıcak bir biftek veya soğuk bir içecek oluşturan parçacıkların bir birleşimidir. Bütün 

bunlar tam burada ve şu anda oluşturulabilecek kombinasyonlardır. Sadece bunu 

yönetmeyi öğrenmelisiniz ve dünya değişir. Bugün itibariyle bu imkansız görünüyor. Ama 

arkadaşlar 50 yıl öncesine bakalım, çok uzağa gitmeyelim: 20 Mach hızla hareket 

edebilen bir silahın bizi öldürecek, vurguluyorum, canımızı alacak bir silahın 

yaratılacağını düşünen var mıydı? Hayır, imkansız olduğunu düşündük, o bilim kurguydu. 

 

Oysa bugün dünyada böyle bir hızla bize uçup canımızı alabilecek bir silahımız var. 

Yaptığımız şey bu. Bu artık bilim kurgu değil. Öyleyse dikkatimizi biraz çevirelim ve 

hayatımızı alan şeylere değil, hayatımızı veren şeylere yatıralım. Önemli olan bu. 

 

Yine, o Yaratıcı Toplumu ele alırsak, bazı insanlar bunun imkansız olduğunu söylüyor. 

Biliyorsunuz, eğer yaklaşırsak, tekrar XP NRG'ye dönelim: Üç gelişmenin de imkansız 

olduğu düşünülüyor, ama bunlar zaten var. İnsanlara gerçekten yardım etmek için 

zamanlarını bekliyorlar. Öyle değil mi? Ve tüm akıllı insanları bir araya toplarsak, ona 

doğru yaklaşırsak ve bilincimizin kaynaklarını doğru şekilde kullanmaya başlarsak, bizi 

kontrol edecek olan bilinç değil, biz onu kontrol edeceğiz. Gezegenimizi korumak için bir 

çözüm bulmayacak mıyız? 

 

Oysa bunlar, yalnızca döngülerdir, yalnızca enerjidir. Evet, döngüler yıkıcıdır ama 

arkadaşlar, bu enerjidir. Onu biriktirebilir ve yeniden yönlendirebiliriz. Bizi mahveden 

şeyi yaratıma yönlendirebiliriz. Bu doğru değil mi? Sonuçta bu güçtür. Ne tür bir güç 

olduğu önemli değil. O kontrol edilemezdir, bu nedenle kaotiktir. Kaotik kontrolsüz enerji 

yok edebilir. Ama bu enerjiyi kullanırsak, yok etmek yerine yaratabiliriz. Öyle değil mi? 

Öyle. 

 

Bu parçacıklar arasındaki enerjinin yeniden dağılımının veya kuantum dolaşıklık ara 

bağlantılarının temellerini anlarsak, iki parçacığın etkileşimini değil, bu parçacıklar bu 

enerjiyi, bu özel kuvveti kontrol ederken onları neyin zorladığını ve neyi kontrol 



ettiklerini anlarsak. Onlar bir sinyali algılar ve iletirler. Bir sinyali algılayabilir ve 

iletebilirsek, en azından iletişim alanında bizim için muazzam fırsatlar açılacaktır. 

 

Ama bu mekanizmayı anlarsak diğer parçacıkları da kontrol edebileceğiz. Ve daha da ileri 

gidersek, çeşitli radyasyon türlerini kontrol edebileceğiz ve onlardan enerji elde 

edebileceğiz. Anlıyor musunuz? Konu bu. Bedenimize böyle bir anlayışla yaklaşırsak, o 

zaman beni bağışlayın, şu anda bedenimizi öldüren şeyi, tam tersine, bedenimizi 

onarmaya ve eski haline getirmeye zorlayabiliriz. 

 

Bir virüs. Virüs de enerjidir. Bugün itibariyle bedenimize girdikten sonra kendini yeniden 

üretir, kendi hayatını yaşar ve basitçe yok eder. Ama aynı virüs bedenimiz için yakıt 

görevi de görebilir. Bedenimiz ile simbiyoz halinde kullanırsak ömrümüzü uzatabilir. 

Yine, tüm bunlar harika ve muhteşem, bunlar muazzam beklentiler, ama bunlar farklı bir 

toplum için beklentiler. Bunlar uygarlık için, Yaratıcı Toplum için umut vaat ediyorlar. 

Ve İdeal Toplum için pek çok şey umut verici. 

 

Tüketici formatta, bu sorun yaratacaktır. Örneğin, sözünü ettiğimiz bu iletişimler. Bunlar 

özgür bir toplum için muhteşemler. Tüketici formatında, ne hakkında konuştuklarını nasıl 

takip edersiniz, değil mi? Beni bağışlayın, teröristler veya yolsuzluk yapanlar bir şeyler 

üzerinde pazarlık yapabilirler ve bunu bilemeyiz. Peki ya "Üzgünüm, bağlantı kötü, ne 

dediğini duymuyorum" deyip eşini aldatması? Ya da tam tersine, konuşmak istemediğiniz 

biri arıyor. Öyle değil mi? 

 

Burada "Bağlantı ve telefon kötü, özür dilerim, tünele girdim" diyemezsiniz. Parçacıklar 

arasındaki bu sinyal aslında hiçbir şeyle engellenemez. Bugün bizim anlayışımızda 

parçacıklar birbirine bağlanmasın diye bir perde koyacak bir şey yok. Bu parçacıklar 

galaksilerde birbirlerine bağlanırlar. Anlıyor musunuz? Tüketimcilikte ve günümüz 

düşünce tarzımızda, yaklaşımımızda bu kabul edilemez. 

 

T:  Ve iklimle yüzleşmek için araçlar bulmak bile ciddi bir adım. 

 

IM: İklim... Hayatta kalmak istiyorsak iklime karşı koymak gerekiyor, öyle değil mi? 

Yine de bir şeylerle başlamalı ve bir şeyler yapmalıyız. Bu yüzden kendimize minimum 

görevler belirliyoruz. Bununla uğraşır mıyız, uğraşmaz mıyız bilmiyorum ama çok umut 

verici ve ilginç. Yani, göreceğiz. Görebildiğiniz gibi,  geçen sefer zaman ile uğraşacaktık 

ama sonuçta tamamen farklı bir gelişme ile meşgul olduk.  

 

T: İgor Mihayloviç, zaman konusuna geri döndüğümüz için, size zamanla ilgili açıklayıcı 

bir soru daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz Çinli filozoflar zamanın kişinin içinde 

bulunduğu ruh haline göre değiştiğini söylerler. Bu bir nokta, ikinci nokta ise şudur. 

Esasen, kıyamet tahminleri, ahir zamanda zamanın sıkışacağını söylüyor. Bu yüzden 

burada, bu küre (dünya) için zamanı yavaşlatma konusunda insanların, ruhsal olarak 

gelişmiş insanların rolünden de söz etmek istiyorum. Birincisi: Ruh hali uzun yaşamanın 

sırrı mı? 

 

IM: Hayır, ruh hali değil. Ama pozitif ruh hali her zaman bunalımlı halden daha keyiflidir. 

Öyle değil mi? Gereksiz telaş zamanı harcamanın nedenidir. Yine, bu kontrol edilemeyen 

bilinçtir. Neden çok fazla enerji harcadığımızı açıklayayım. Çok fazla enerji harcadığımız 



için, bu nedenle daha hızlı yaşıyoruz. Yine, böylece Allat'ımızın hızlı dışa akışını 

üretiyoruz. Nedeni nedir?  

 

T: Doğru, böyle bir bilgi teknolojisi dünyamız var, her şeye sahibiz. 

 

IM: Elbette. Bir çok insan şunu söyleyecektir: "Bugünlerde aldığımız bilgi yığını." Soru 

ne kadar bilgi aldığımız değil. Soru, bilincimizin ne kadar telaşlı olduğu. Bilincimiz bir  

düşünceden diğerine atladığında, ortalığı karıştırdığında, çırpındığında ve bizi rahatsız 

ettiğinde, huzurumuz olmaz, çok enerji, tam olarak Allat'ın güçlerini harcarız. Bu yüzden 

zamanımız hızlı akıyor, hayatımızı yakıyoruz. 

 

Oysa zihnimizin disiplinini sürdürürsek, bilincimizi bize hizmet ettirebilirsek, bize 

fırlattığı düşünce yığınını, bu yanılsamaları kabul etmeyiz. İhtiyacımız olanı kabul ederiz 

ve dikkatimizle finanse ederiz, yani yaşam gücümüzü, prana'yı, Allat'ı sadece ihtiyacımız 

olana harcarız. Böylece onu tutumlu bir şekilde harcarız. Bu nedenle hayatımızı veya 

küremizi, burada bir insan olarak, bir mikro küre olarak, zamanımızın akışını, bireysel 

zamanımızı yavaşlatırız. 

 

Genel zamanın doğrusallığını etkileyemeyiz, ama kendimizinkini etkileyebiliriz. Aynısı 

bir grup insan için de geçerlidir, tek bir egregor (düşünce formu) yaratıldığında, insanlar 

sakin olduğunda, mutluluk içinde, neşe içinde, Hayatta oldukları zaman, o zaman doğal 

olarak her şey yavaşlar. 

 

T: Ve ortaya çıktığı gibi, dikkat tek bir amaca yatırıldığı zaman,  

 

IM: Doğru. Elbette.   

 

T: Oysa, biliyorsun, "şimdi dinlenecekler, kuvvet kazanacaklar, enerji ve sağlık 

kazanacaklar..." bir çok insana asılsızca görünüyor. 

 

IM: Kazanmazlar. Ve bu ne fark eder? Sadece bir kez daha bakın, Yaratıcı Toplum 

sorununu ele alalım. Yaratıcı Toplumu inşa etmenin ilk aşamasında bugün en büyük sorun 

nedir? 

 

Т: Bilgilendirme. Bilgilendirme.  

 

IM: Problem nedir? Problem, bilginin bir kişiden diğerine çok yavaş gitmesidir. Neden 

dolayı? İnsanlar istemediği için değil. Bazıları için bu sadece inatçılıktan, bazıları için 

bilinç onları kontrol ettiğinden ve "Bu saçmalık, ütopya, oraya karışma" dediğindendir; 

başka bir deyişle, bilinç onları hareketsizleştirir. Açıkça, bunlar, Yaratıcı Toplum da dahil 

olmak üzere her şeye olumsuz tutum sergileyen bilincin mutlak köleleridir. Bunlardan 

sadece birkaçı var. 

 

Ama insanların çoğunluğu neyin içinde yuvarlanıyor? Başıboşlukta. Ve bu neden 

kaynaklanıyor? Bilinç. Bilinç aktif olarak çalışmaya başlar. Örneğin, bir insan ilham alır, 

insanların bilgiyi nasıl yaydığına ve ne hakkında konuştuklarına bakar. Kabul eder, anlar, 

oldukça zekidir, okuryazar ve eğitimlidir. Bunun doğru olduğunu anlar. İklim sorunu 



olduğu doğrudur. Çok fazla zamanın kalmadığını, birleşmemiz gerektiğini, çok şey 

yapabileceğimizi anlar: dünyamızı değiştirebiliriz ve mutlu bir şekilde yaşayabiliriz. 

 

İnsan mantıklıdır, çocukları için, torunları için mutluluk ve neşe ister. Ama, yarın ona 

şunu veya bunu yapabileceğini söylemeye başlayan ve onu bir sürü düşünceyle dolduran 

bilincini dinler. Ve insan oturur, hiçbir şey yapmaz ve bilincini dinler. Ve sonra gücü 

kalmaz: Ayağa kalkması gerekir, ama hareketsizdir; harekete geçmelidir, ama yapamaz. 

Neden? Tam olarak, Şahsiyet, bedenimizin ve bilincimizin bunun hakkında hareket edip 

etmediğini veya düşünüp düşünmediğini algılamadığı için. Enerji, tam olarak eylem için 

gerektiği kadar harcanır. Oysa insan, kafasında, Yaratıcı Toplumla ilgili nasıl hareket 

edeceği de dahil olmak üzere birçok konuyu aynı anda algılayıp çözdüğünde, Şahsiyet 

bunun hepsini finanse etti, bu fonlar harcandı ve insan hiçbir şey yapmadı. Artı bir sürü ev 

sorununu ve diğer her şeyi çözüyordu, ama aynı zamanda bir kanepede oturuyordu. Gücü 

tükendi, ilham kayboldu ve bunu daha sonraya, geleceğe erteledi. Bu, sistemin kendisi 

tarafından sıradan bir hareketsizleştirmedir. 

 

Böylece, bilinç, insanı birisine karşı getirir, o aslında başkalarından nefret eder, nefret 

eder… Bilirsiniz, bunlar vardır… Bunlara ne denir? Nefret edenler, hatırladığım 

kadarıyla, evet, her yerde herkesi kirleten internette. Biliyorsunuz? Aslında onların özü 

budur. Sadece içleri çürümüş. Yani sistem insanları hareketsizleştiriyor ve öyle olmaya 

zorluyor. Onlar sadece köledir. 

 

Biri kendini iyi hissettiğinde kendilerini kötü hissederler. Biliyorsunuz. Böyle bir şey var. 

Ama onlardan çok az var. İnsanların çoğunluğu tam olarak kelimenin tam anlamıyla bir 

yanılsama içinde yaşayanlardır. Sistem, daha doğrusu bilinçleri, içlerindeki tüm özleri 

emer ve onları hareketsiz kılar. 

 

Basit bir örnek vereceğim. Bir grup insan var, örneğin sınıf arkadaşları. Birbiriyle arkadaş 

olan üç dört kişi var: biri tamamen umursamaz ve düşünemiyor, birkaçı çok zeki insanlar, 

biri vasat. Hangisi işadamı olacak, hangisi alkolik olacak ya da hiç kimse olmayacak? 

Basit bir soru. Ne düşünüyorsunuz? Bu size ne anlatıyor? Daha az düşünen ve daha çok 

hareket eden daha zengin ve daha başarılı olacaktır. Neden? Çünkü biliyor: buna ihtiyacı 

var. Gidiyor ve yapıyor, çünkü biliyor: buna ihtiyacı var. 

 

T: Dikkat hemen hedefe yatırılıyor. 

 

IM: Doğru. O dikkati amaca yatırıyor ve dikkati problemlere yatırmıyor. Yapmak yerine 

çok düşünmeye alışmış olanlar, “Şimdi bir iş kuracağım, başlayacağım ve sorunlar 

çıkacak. Onları nasıl çözeceğim?” Ve zaten var olmayan bir işin sorunlarını çözüyor. Ama 

o gurura sahip, daha akıllı olduğu için biri olmak istiyor. Özellikle diğer kişi yükselmeye 

başladığı zaman, bu kişi kederini boğmak için içmeye başlar. 100 gram içer ve hepsi bu - 

diğer kişinin aptal olduğunu anlıyor. O daha zengin ve daha başarılı, ama o bir aptal. Ve 

bu alkolikleri sakinleştirir, öyle değil mi? Dünya böyle bölünüyor. 

 

T: Evet. Ne yazık ki, dünya böyle.  

 

IM: Dünya böyle. Görüyorsunuz, problem sistemin insanları başlangıçta hareketsiz 

kılmasıdır..  



T: Zeki olmak ne büyük bir talihsizlik. 

 

IM: Doğru, zeki olmanın talihsizliği. Yapmanız gerekirken… gerekli olduğunu 

düşünüyorsanız, devam edin ve yapın. Daha sonra düşünün. İşte o zaman her şey yoluna 

girer. 

 

T: Onunla karşılaştığın zaman. 

 

IМ: Onunla karşılaştığın zaman. 

 

T: Ya da belki, bu sorunlarla karşılaşmak zorunda kalmayacaksınız, değil mi? 

 

IM: Büyük olasılıkla, karşılaşmazsın. Elbette. Bilinç basitçe problem yaratır ve hiçbir şey 

için telaşa kapılır. Yine, bu yaygaraya yenik düşerseniz, kaçınılmaz olarak hemen 

kaybedersiniz. Sistemin, modern zamanların çok şey yapmış gerçek kahramanlarını bile 

nasıl hareketsiz hale getirebileceğini zaten tartışmıştık, ama sistem onları yener. 

 

T: Nasıl bir dinlenme yanılsaması çiziyor ve her şey enerji yapısı seviyesinde gerçekte 

nasıl farklı. 

 

IМ: Bu da. Elbette.  

 

T: Bu harika bir hayat kurtaran çözüm,  

 

IМ: Hayat kurtaran çözüm, tam olarak  

 

T:  Yaratıcı Toplumu kurarken bile nasıl en etkili olabileceğimiz. 

 

IM: Sadece bu değil, günlük yaşamda bile. Yine, bilinci bir alet olarak nasıl 

kullandığımız; tüm bunları anlamalısınız. Eğer bilinç size peri masalları anlatırsa ve 

planlar çizerse, Şahsiyetin bunu finanse ettiğini anlamalısınız. Harekete geçmezseniz, 

bunu asla yapmazsınız. Biliyorsunuz, bu "Diyet yapacağım ve Pazartesi spor yapmaya 

başlayacağım"a benzer. Eğer spor ve diyet yapmaya karar verdiyseniz, tam şu anda diyete 

başlayın ve spor salonuna da gidin, o zaman sizin için her şey hallolur.  

 

Eğer bunu ertelerseniz, bu asla hallolmaz. Bunu her zaman ertelersiniz. Bu böyle değil 

mi? Nasıl düzenlenmiş olduğumuzu anlamalıyız.  

 

T: Kendimiz harekete geçmeliyiz.   

 

IМ: Elbette.  

 

T: Başka neyi hatırladım biliyor musun? Sufilerin ilginç bir hikayesi vardı. Halife Ömer'in 

bir zamanlar sokakta yürürken hiçbir şey yapmadan oturan insanları gördüğünü 

söylüyorlar. Bu yüzden onlara, "Siz kimsiniz?" diye sordu. "Biz işimizi Rab'be emanet 

edenleriz, oturup O'na ümit bağlayanlarız" dediler.  

 



"Biliyorsunuz, hatalısınız" dedi. Gerçekte, siz başkalarının işine asalaklık yapan 

aylaklarsınız, çünkü işini gerçekten Rab'be emanet eden kişi hemen bir tohum eker ve 

ancak o zaman Allah'ın iradesine teslim olur." 

 

IM: Bu doğru, o ekip biçer ve tohumunu büyütür.  

 

T: Evet ve sonra umutlarını Tanrıya bağlar.  

 

IM: Bu tür boş gezenlere ve aylaklara gelince, onlardan, Allah'a hizmet etmek yerine 

O'nun iradesine güvenenleri çok görüyoruz. Sonuçta, umutlarınızı Allah'a bağlamak ve 

hayatınızın tüm sefaletleri için O'nu suçlamak, kolları sıvayıp Allah'a hizmet etmekten 

daha kolaydır. Öyle değil mi? 

 

T: Ve bu, şu anda toplumumuzun umutsuz bir ihtiyacı.. 

 

IM: Bu her birimiz için de büyük bir ihtiyaç, öyle değil mi? 

 

Т: Evet, Şahsiyetler olarak.  

 

IM: Oysa, her şey ne ile başlar? Kendi üzerinde küçük çalışma ile arkadaşlar. Basit bir 

çalışma ile. Kim olduğunuzun farkındalığı ile. Öyle değil mi? Oysa birbirimizle olan 

bağlantımız Sevgi ile başlar: kişinin Allah'a, Ruhsal Dünyaya olan Sevgisi ve birbirimize 

olan Sevgisi ile. Öyle değil mi? 

 

T: Doğru. Bu nedenle insanın komşularına da kayıtsız kalmaması gerekir. 

 

IМ: Kesinlikle.  

 

T: İnsan, dedikleri gibi, "benim evim kenarda" konumunda olamaz. 

 

IM: Oh hayır, "evim kenarda, bu beni ilgilendirmez." Sadece bilincin her şeyi nasıl 

değiştirdiğine, sistemin her şeyi nasıl çarpıttığına bakın. Geçmişte "benim evim kenarda" 

ne anlama geliyordu? Eskiden yerleşim yerleri yol kenarına kurulurmuş. Ve daha güçlü, 

daha cesur ve tüm yerleşimin sorumluluğunu üstlenenler, aslında evlerini kenarda inşa 

ettiler. Bunlar köyü ilk savunanlar savaşçılardı. 

 

Bu yüzden "benim evim kenarda" dedikleri zaman saygıyla karşılandılar. Ya da insanlar 

"bu adamın evi kenarda" dedi - bu bir kahramanla aynı şey. Ama günümüzde her şey 

çarpıtıldı. Yani "benim evim kenarda, beni ilgilendirmez." Tıpkı "son, araçları haklı 

çıkarır" atasözü gibi. Bu nedenle, zengin olmak, güçlü olmak ya da başka bir şey için 

insanların başının üstüne basarız, başkalarının hayatlarını alırız. Ama bu atasözünden ne 

çıkarıldı? "Amacınız ruhu kurtarmaksa, amaç araçları haklı çıkarır." Başlangıçta kulağa 

böyle geliyordu. Öyle değil mi? 

 

T: Doğru. İgor Mihayloviç, bu çok ilginç! Ve bu zaman diliminde, dünyada olup 

bitenlere, iklimin her birimize nasıl çarptığına, bilmediğimiz yönlerden bakıldığında, her 

birimizin "evim kenarda" pozisyonuna sahip olduğumuz ortaya çıkıyor, çünkü hepimiz bir 

uçurumun kenarındayız. 



IM: " Benim evim kenarda” pozisyonu olmalı. Görüyorsunuz, hepimiz iklimin çarpmasına 

ve zaten meydana gelmekte olan o sıkıntıya karşı savunmasızız. Oysa öyle bir zihniyet 

olmalı ki, evlerimiz sınırda, ve sadece kendi geleceğimiz için değil, komşularımızın, 

arkadaşlarımızın, tanıdıklarımızın, hatta yabancıların geleceği için de sorumluluk 

almalıyız. Neden? Çünkü o zaman ve sadece o zaman, bir şeyleri değiştirebiliriz, 

kendimize, yakın ve sevgili insanlarımıza, insanlığa kayıtsız kalmayı bıraktığımızda ve 

gezegenimize kayıtsız kalmayı bıraktığımızda, o da yaşıyor ve kendini savunuyor. 

 

Bakın, gezegen hakkında konuşmaya başladık. Biz sadece gezegenin bağışıklığından 

bahsediyorduk. Ve biliyorsunuz, son zamanlarda havamızı arındıracak cihazlar 

yapacaklarını duydum  - özür dilerim, CO2'yi atmosferimizden çıkarın. Bu konuya doğru 

yaklaşırsak ne olduğunu hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? Gezegenimiz bu tamponu, 

bu kalkanı oluşturmak için yoğun bir şekilde CO2 üretirken, onu kaldıracağız yani 

bağışıklığı yapay olarak azaltacağız ki hasta daha erken ölsün. Yaptığımız bu mu? Ve bu 

hayatın gerçeği. Biliyor musunuz, bunun gibi çok gerçeklerimiz var. 

 

Oysa, yaşamak istiyoruz, öyle değil mi? Biz insanız, yaşamak istiyoruz. İşte paradoks 

burada. Gerçekten yaşamak için aptallığı ortadan kaldırmalıyız. Ve kendimizden 

başlamalıyız. Daha konuşabileceğimiz çok şey var. Kısmetse tekrar konuşuruz. Ama 

bugün için bana öyle geliyor ki Tatiana, muhtemelen... belki de veda etmeliyiz. Zaten çok 

şey söyledik. Teşekkürler arkadaşlar. Sadece birbirimizi sevelim. Basit bir şeyle 

başlayalım. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim! 

 

T: Teşekkürler, İgor Mihayloviç! 

 

IM: Teşekkkürler, dostlar. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Anlayış için teşekkürler ve 

vazgeçmediğiniz için teşekkürler.  

 

(Herkes İçin video programından) 
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