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İnsan kendini nasıl değiştirir ve nasıl farklı olur? İnsanın tüm yaşamı için gerçekten bir 

hedef belirlemesi ne anlama gelir? İnsan hedefine nasıl ulaşır? Doğru hedefi 

belirlemek insanın kaderini nasıl etkiler? Bir insanı gerçekten neşeli yapan nedir? 

Depresyon durumundan nasıl çıkılır ve hayata nasıl geri dönülür? İnsanın ruh hali 

neden sık sık değişir ve bu durumla ilgili ne yapabilir? Ruh sağlığı durumu insanın 

fiziksel sağlığını etkiler mi? Sağlık arayışında kendine "sağlıklı olmak" gibi bir hedef 

koyan kişiyi sistem neden çeşitli tedavi yöntemleri girdabına çeker? Ruhsal büyükler 

neden "dış insan acı çektiğinde iç insan yenilenir" demişlerdir? Ruhsal olgunlaşmanın 

dinamikleri nasıl ölçülür? Gerçek şifa nasıl gerçekleşir? Sevmeyi nasıl öğrenebiliriz? 

 

"İnsanın kendi içinde bu ışığın, kokunun ve Sevginin kaynağını görmesinde zor bir şey 

yoktur. Ve insanın Sevgisini oraya yönlendirmesi yeterlidir." 

 

#LifeGoal #Health #Love 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün, saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi 

gerçekleştireceğiz. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda gerçek mucizeden söz etmiştik. Ve siz 

insanın kendisinin en büyük mucize olduğunu söylemiştiniz. Ve gerçek mucize insanın 

seçim özgürlüğüdür. Her insanın yarı kaçınılmaz olarak Diri ve yarı kaçınılmaz olarak 

ölü iken yaptığı seçim. Bu tam da bize Tanrı tarafından verilen bir seçimdir. Ve her 

gün yaşamak ve sevinmek ya da tam tersine acı ve ıstırap çekmek arasında seçim 

yaptığımızı söylediniz. 

Bu bağlamda, bazı keşişlerin neden günahlar listesine aslında düşük ruh hali gibi bir 

günahın da eklenmesi gerektiğini söylediklerini anlıyoruz. Pek çok kişi bunun 

kendilerine hiç bağlı olmayan, hiçbir şekilde kontrol edilemeyen bir şey olduğunu 

düşünür. Dolayısıyla şu soru ortaya çıkmaktadır: Bu gerçekten böyle midir? Ruh hali 

üzerinde çalışılabilecek ve çalışılması gereken bir şey midir? Yoksa..?  

İgor Mihayloviç: Basit şeylerle başlayalım. Bir insana ruh halini ne verir? Gerçekten, 

dostlarım, ruh halinizi ne yükseltir? Sizi neşeli, memnun ve keyifli yapan nedir? 

Herkesin kendine ait bir şeyi vardır. 

 

Tatiana: Doğru.   

 

İgor Mihayloviç: Bazı insanlar için bu maddi gelirdir, bazıları içinse bir tür başarıdır. 

 

Tatiana: Evet, bazıları için izlenimlerdir. 



İgor Mihayloviç: İzlenimler, doğru, diğerleri içinse iyi bir film ya da başka bir şey. 

Ama tüm bunlar kısa vadeli, değil mi? Her şey geçer, her şeye alışırsınız. Bu arada,  

insanı gerçekten mutlu eden nedir? 

 

Tatiana: Sadece bu içsel sevinç. 

 

İgor Mihayloviç: Allah'ın Sevgisi, dostlar. 

 

Tatiana: Allah'ın Sevgisi. 

 

İgor Mihayloviç: Eğer insan bununla doluysa, umutsuz olamaz. O her zaman neşe 

içindedir, her zaman Sevgi içindedir, her zaman mutludur. Bu yüzden azizler "Bir 

insanın umutsuzluk içinde olması günahtır" derlerdi. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Dostum, ne zaman üzüntü içindeysen, ne zaman 

endişeliysen, bu şeytanın senin üzerinde hüküm sürdüğü anlamına gelir. İnsanlar der 

ki, "Ne zaman eğlenebileceğiz? O kadar çok sorun var ki." Biz eğlenmekten 

bahsetmiyoruz. Eğlence de kötü olandan gelir. Biz tam olarak Tanrı'nın Sevgisinden 

ve içsel mutluluktan bahsediyoruz. Bazı insanlar, özellikle de mevcut durumda, "O 

kadar çok sorun ve başka her şey var ki. Hangi mutluluktan bahsedebilirsin ki?" Bazı 

insanlar böyle diyebilir, değil mi? 

 

Tatiana: Şefkatli ve üzgün olmalısın. 

İgor Mihayloviç: Etrafta mutsuzluk olduğunda, sorunlar daha da artar ve herkesin 

hayatında zaman zaman çok zor olabilecek bir durum olabilir. Bu gerçekten mutluluk 

mu? Ama şöyle söyleyeyim dostlar: Tanrı'nın Sevgisiyle dolu olduğunuzda, 

etrafınızda ne olursa olsun, ailenizle, arkadaşlarınızla ve bedeninizle bile, yine de 

mutlu olursunuz. Mutlu olursunuz, çünkü Ruhsal Dünya ile temas halindesinizdir ve 

çünkü Tanrı sizi şahsen tanımaktadır. Bu mutluluk değil mi? Bu güzel değil mi ve 

deyim yerindeyse iyi bir ruh hali için bir neden değil mi? Evet, öyle.   

Diğer her şey, evet, sorunlar ya da başka şeyler var, var. Ama insan, diyelim ki bilincin 

ayartmalarına ya da bu tür göz korkutmalarına yenik düştüğünde, işte o zaman 

sorunlar ve diğer şeylerle birlikte panik başlar. Özür dilerim, bilinç sizi hiç 

ilgilendirmeyen ve hiç ilgilendirmeyecek basit şeylerle sizi o kadar abartır ve korkutur 

ki, insan ne neşe ne de keder içindedir, hiçbir yerde değildir, bir hamamböceği gibi 

süpürgenin altına sürünmek ve parlak güneş ışığına bakmadan orada oturmak ister. 

Öyle değil mi? 

Tatiana: Doğru. Hedefe, Hayata giden yolda başarma isteğini kaybetmek, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Hayata, kesinlikle. Ve ayrıca öyle bir durum vardır ki, insan ne neşe 

ne de keder içindedir - hiçbir şey yoktur, iyi olan hiçbir şey de yoktur. İnsan tamamen 

kayıtsız olduğunda, dedikleri gibi, "eşit bir ruh hali vardır". Eşit değildir - hiçbir yerde 



değildir. Bu aynı zamanda insanın korkmaktan yorulacak kadar bağımlı olduğu bir 

durumda da olur, ancak direnecek gücü yoktur, bu yüzden pes eder. Ve o zaman ne 

balıktır ne de et.   

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bir zamanlar insanlar depresyondayken nasıl 

hissettiklerini paylaştıklarında, tam da sizin bahsettiğiniz bu durumu tarif ediyorlardı, 

"Hayata dönmeyi çok istiyorum" diyorlardı. Ben de ne diyeceklerini merak ettim, 

"hayata dönmek" ne anlama geliyor? "En azından bazı duygusal halleri 

deneyimlemek" dediler. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 

 

Tatiana: Yani, insan bu ölçüde hiçbir yerde değildir. 

 

İgor Mihayloviç: Zaten depresyonda, doğru. 

 

Tatiana: O kadar ki, bu durumda olduğu için içsel olarak hiçbir şey hissetmiyor. Ve 

şimdi bunun aslında çok güçlü bir şey olduğu açık... 

 

İgor Mihayloviç: Bu zor bir durum. Ama sadece zor değil, umutsuzluk kokuyor, 

bilirsiniz, öyle ki insan umutsuzluğa kapılıyor. 

 

Tatiana: Bu hayata karşı ilgisizlik ve burada bir şey yapmanın anlamsızlığı.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette zor, insan başkalarının ilgisinin peşinden koşarak kendini bu 

duruma sürüklüyor ve sonrasında bundan nasıl kurtulacağını bilmiyor. Neden? Çünkü 

sistem onu tüketiyor ve kelimenin tam anlamıyla boş bir kova gibi, hiçbir işe 

yaramıyor. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ruh halinin kimyası hakkında, bilim insanlarının 

hormonların ruh halimizi, duygusal durumumuzu nasıl etkilediğini nasıl tanımladıkları 

hakkında da konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz, bazı izleyicilerimiz bile (özellikle 

hormonal profil bozuklukları ile ilişkili hastalıkları olanlar, özellikle tiroid bezi 

hastalıkları vb), şimdi, belirli bir süre için büyük bir neşe, sessizlik içinde bir tür 

şaşkınlık hissettiklerini, hayatın sadece renklerle dolu olduğunu belirtiyorlar. Ama 

sonra aniden bir saldırganlık hali ortaya çıkıyor ve insanlar bu duruma yenik düşüyor. 

Sonrasında ise bu saldırganlık haline yenik düştükleri için suçluluk ve pişmanlık 

hissediyorlar. Ve tabii ki şu soru ortaya çıkıyor: hormonlar, duyguları ve bilinci 

etkiliyor mu, yoksa aslında tam tersi mi? 

 

İgor Mihayloviç: Basitçe ifade edeyim: hem düşüncesi ile bilinç bazı hormonal 

değişikliklere neden olabilir, hem de hormonlar belirli bir ruh haline katkıda 

bulunabilir: o umutsuzluk, o korku, yani bir tür öznel, diyelim ki bir tür duyumsama. 

Öyle değil mi? Ama basit şeylerle başlayalım arkadaşlar. Tüm hormonal 

dalgalanmamız 90 saniyeden uzun sürmez. Sadece 90 saniye, bu maksimumdur, bir 

hormon bunun ötesinde çalışmaz. 



 

Tatiana: Bir soru ortaya çıkıyor... 

 

İgor Mihayloviç: Neden? 

 

Tatiana: Bir insan neden bu kadar uzun süre kendini kaybeder? 90 saniyeden fazla. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Gerçekten de 90 saniye, bir buçuk dakika geçti ve 

artık onda kimyasal bir reaksiyon yok, tiroid beziyle ilgili bir sorunu olup olmadığına 

bakılmaksızın, herhangi bir şey, önemli değil. Ama insan neden bu kadar uzun süre 

öfkelenir, insan neden bu kadar uzun süre endişelenir ya da duygusallaşır? Bunun 

sebebi nedir arkadaşlar? 

 

Tatiana: Bu durumu kim uzatıyor? Öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ve aslında öyle bir şey var mı ki, diyelim ki 

hormonlar sıçradı, birleşti ve insanın ruh hali her iki dakikada bir, bir uçtan diğerine 

değişmeye başladı ve bu böyle devam etti. Ve "hormonları yüzünden bu konuda hiçbir 

şey yapamıyor". Bunu muhtemelen kendi hormonal durumunu paylaşan birinden 

duymuş, etkilenmiş, tekrarlamış ve bu beceriyi kendinde pekiştirmiştir. 

 

Ve bu durumda sağlığın bununla hiçbir ilgisi yoktur. İnsanın tiroid beziyle, yüksek 

şeker seviyesiyle veya başka bir şeyle ilgili bir sorunu olsa bile, evet, bilincin 

çalışmasında bir bozulma olabilir. Neden? Her şey beyni etkiler, bağlantı kopar ve kişi 

artık bu dünyayı o kadar net algılayamaz. Bir yerde bir görevi, başka bir şeyi çözmek 

daha zordur ve bilincinin zayıfladığını Şahsiyet olarak hisseder, bu olabilir, hiç şüphe 

yok. 

 

Bazı durumlarda, bedenimiz yüksek şeker seviyesini bir tehdit olarak algılar veya yine 

tiroid bezindeki hormonal değişikliklerin bir sonucu olarak bir dalgalanma olur ve kişi 

bir tür duyumsama hisseder veya bir tür kötü bir şey beklentisi sendromu ortaya çıkar. 

Kalp hastaları da sıklıkla bir tür önsezi yaşarlar. Ancak hormon seviyesindeki tüm bu 

önsezi, tekrar söylüyorum, 90 saniyeden fazla sürmez, daha fazla değil. Kişi etrafta 

dolaşırken, endişelenirken, bir şeyler beklerken vs. Yine çağrışımsal olarak, bilinç 

seviyesinde bu hormonal dalgalanma durumunu bir tür tehdit olarak tanımlamıştır. 

Ama neden hormonal bir dalgalanma olarak değil? Basit bir soru. 

 

Tatiana: Ama metafizik seviyesinde gerçekleşen bir şey olarak. 

İgor Mihayloviç: Elbette, bir tür metafizik ve yine bir tür kahin, "Kendimi kötü 

hissettiğim için bir şeyler olacak" (Tatiana: Dünyadaki her şey kötüdür ya da...) ya da 

"Birinin başına bir şey gelecek" ya da başka bir şey demeye başlayan bir insanda 

uyanır. Ve o kişi Dünya'nın, Evren'in merkezi gibidir, bilirsiniz, ve "orada bir yerde, 

galaksimizin bir sonraki kolunda bir şey oldu ve ben bunu hissedebiliyorum." Öyle 

değil mi? Arkadaşlar, daha olgun olmalısınız... Burada ne söylenebilir? Basitçe 

söyleyeyim, arkadaşlar: ne için ödeme yaparsanız, onu alırsınız. 

 



Tatiana: Ve bahsettiğiniz bu bilgi sayesinde, aslında bir düşüncenin ortaya 

çıkmasından hormonal bir tepkinin yıkanmasına veya bedenden atılmasına kadar 90 

saniye geçtiğini ve bir Çin atasözünün "eğer kızgınsanız ona kadar sayın, ama çok 

kızgınsanız o zaman yüze kadar sayın" dediğini anlıyorsunuz. Ve bu "yüze kadar 

saymanın" aslında yaklaşık 90 saniye sürdüğü ve bu dalgalanmayı atlatmanıza 

yardımcı olduğu ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, Çin akupunkturu çok yardımcı oluyor. Gerçekten de, 

bu tür hormonal dalgalanmalar yaşadığınızda, bir duyguya kapıldığınızda, diyelim ki o 

kürdanı alır, ağrıyan bir noktaya batırır ve 100 saniye boyunca orada tutarsınız ve her 

şey geçer. Neden mi? Çünkü tüm dikkatiniz, dostum, bastırdığınız noktaya gidecektir. 

Sadece göze ya da başka bir yere bastırmayın, sağlığınızı koruyun. 

Tatiana: Hala gelecek için hizmet etsin. 

 

İgor Mihayloviç: Ama, bu sizin dikkatinizi çok iyi değiştirir. Ve 15 saniye sonra 

bunun sadece hormonal bir dalgalanma olduğunu, algınızı biraz etkilediğini anlamaya 

başlıyorsunuz. 

 

Tatiana: Şimdi geçecek, evet... 

İgor Mihayloviç: Ama bu hiçbir şekilde bir önsezi, beklenti ya da başka bir şey 

değildir. Değil mi? Tüm bunların çok basit ve durdurulması kolay olduğu ortaya 

çıkıyor. 

 

Tatiana: Ayrıca İgor Mihayloviç, örneğin insanın başka bir kişideki semptomları 

duyduğunu ve bunları kendi üzerinde denediğini söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ayna nöronlar rol oynar. 

 

Tatiana: Al bakalım. Ama çocukluklarından beri pek çok insana hastalıklı olduklarına 

dair bir zihniyetin ya da karakterlerine ilişkin zihniyetlerin, örneğin "sen inatçısın", 

"sen Oğlak burcusun, bu yüzden seninle tartışmak faydasız" vb. söylendiği ortaya 

çıkıyor. İnsanlar bu tutumları kabul eder ve temelde bunlara uygun olarak yaşar ve 

davranışlarını haklı çıkarır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette daha sonra bundan gurur duyuyorlar. Örneğin, bir insan 

yanlış eylemlerde bulunur ve inatla "o bir Oğlak burcu, bu yüzden bu şekilde 

davranması gerektiğine" inanır. Koç demek koç demektir. Peki, böyle bir kişiyle 

sadece bir koç olduğu için başa çıkabilir misiniz? Burcu Oğlak olduğu için değil, 

hayata karşı bu kadar olumsuz bir davranış ve tutumu kendi ilgisi ve kendi hayatıyla 

satın aldığı için. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Dediğiniz gibi, cennette hayvan olmadığını unutmamak gerekir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 

 



Tatiana: Evet. İnsanın hayatında bir şeyleri gerçekten değiştirmesi gerekir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. İnsanlar insan olmalı ve koç, eşek ve diğer her şey olmayı 

bırakmalı. 

 

Tatiana: Evet.  

 

İgor Mihayloviç: İnsanlık insanlıktır, hayvanat bahçesi değildir. Ama kendimizi ya 

bir koç ya da bir at olarak görerek onu bir hayvanat bahçesine dönüştüren bizleriz. Bu 

doğru değil mi? Bunlar bizim totem hayvanlarımız falan mı? 

 

Tatiana: Zihniyetlerle ilgili bir başka nokta daha var, İgor Mihayloviç. Bunlar 

özellikle ruhsal yolu takip eden veya bu yola gerçekten giren insanlar arasında ortaya 

çıkıyor. "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" diye bir zihniyet var ve bunun tam 

tersi, eğer kişinin ruhu sağlamsa, bedeni de sağlam olmalıdır. Bir soru ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: İyi, Tatiana. Benim de bir sorum var.  

Tatiana: Bir çok sorular var.  

 

İgor Mihayloviç: Çok fazla. Bana sağlıklı olan o gerçek azizlerden en az birini söyle. 

Hangisi? 

 

Tatiana: Aksine, birçoğu bedenleriyle ilgili büyük sorunlar yaşadılar (İgor 

Mihayloviç: Ama insanlar aksini istiyor). Bu nokta da ortaya çıkıyor ve pek çok kişi 

bu azizlerin deneyimlerine bakarak şöyle diyor: "Temel olarak, bedenimle ne kadar 

çok sorun yaşarsam, bu hastalıklardan ve acılardan geçerek ben de o kadar saf ve 

kutsal olacağım." 

 

İgor Mihayloviç: Basitçe söylemek gerekirse, şeytanın pençelerinden bu şekilde 

kaçmak çok daha kolay, değil mi? Beden zaten eşikte olduğunda, insan daha özgür 

olur. 

 

Tatiana: Çekinerek konuşarak, günahlarımız sağlığımızı her zaman etkiler mi ve hiç 

etkiler mi? 

 

İgor Mihayloviç: Günahlar mı yoksa hastalıklar mı? 

 

Tatiana: Daha çok, belki de fiziksel sağlığı etkileyen içsel zihinsel sağlıktır. 

 

İgor Mihayloviç: Zihinsel olan - evet, davranışı ve sağlığı etkileyebilir, kesinlikle 

etkileyebilir. Yine, bir nosebo etkisi var. Eğer kendimize hastalıklar yüklemeye 

başlarsak, asla iyileşemeyiz. Biliyorsunuz, hayatları boyunca tedavi gören insanlar var. 

 

Tatiana: Evet.  

 



İgor Mihayloviç: Yaşamlarının varoluş amacı yeni tedavi yöntemleridir. Onların 

sağlığa değil, tedaviye ihtiyaçları vardır. Ve dikkatleriyle, kendi hayatları pahasına, 

kendileri için yeni tedavi yöntemleri satın alırlar, çünkü hastadırlar. Geçmişte böyle bir 

tedavi yöntemi vardı, özellikle dağlık bölgelerde gerçekten uygulanıyordu. Kişiye ağır 

bir taş verilir ve onu dağlarda çok uzaklara taşımaya zorlanırdı. Kişi ölecekti, ama ona 

bunu yaptırdılar. İlginç olan ne biliyor musunuz? Vakaların yüzde 99'unda kişi dağdan 

indiğinde sağlıklıydı. 

 

Tatiana: Harika. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu harika. 

 

Tatiana: Tıpta, kanser hastalarıyla çalışan hekimlerin bir kanser hastasının 

prognozunu belirleme pratiği olduğunu hatırladım. Pek çok insan bunun metastazlara, 

bunların nasıl lokalize olduğuna ya da hastanın kemoterapiye verdiği yanıta bağlı 

olduğunu düşünüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Örneğin evre, doğru.  

Tatiana: Ve bunun insanın nasıl hareket ettiğine göre belirlenmesine çok şaşırdım. 

Markete gidip gitmediği, dişlerini fırçalayıp fırçalamadığı, hayatında aktif bir rol alıp 

almadığı. Çünkü ortaya çıkıyor ki, eğer insan yatalak hale gelirse ve bunun onun için 

bir son olduğuna inanırsa, o zaman hiçbir tıbbi bakım ona gerçekten yardımcı olamaz. 

Ancak insanın bir hedefi varsa, bu hedefi aşmak için bir taşla gönderilen hasta bir 

kişiyle ilgili olarak verdiğiniz örnekte olduğu gibi 

İgor Mihayloviç: Biliyor musun, az önce bana bir vakayı hatırlattın, hayatın içinden 

bir vaka. Altmışlı yaşlarında bir adama kanser teşhisi konmuştu. Tedavi olmaya çalıştı, 

ama sonunda tüm tedavi yöntemleri başarısız oldu. Çok sayıda metastaz nedeniyle 

hastanedeydi ve doktorlar dürüstçe iki, belki de en fazla üç haftası kaldığını söylediler. 

Zar zor yürüyebiliyordu. Ayağa kalkması ve tuvalete gitmek için iki adım atması bile 

çok zordu.   

Ama bir kaza meydana geldi. Oğlu ve gelini öldü ve torunu hasta büyükannesiyle 

kaldı, yani karısı da ağır hastaydı. Kadının tansiyon ve diyabet sorunları vardı, bu 

yüzden durum çok zordu. Ve bu adam karar verdi, "Nasıl olsa öleceğim, gidip karıma 

en azından biraz yardım edeceğim, torunuma bakacağım ve ona göz kulak olacağım." 

Ve işte doktorun gözünden bu hikayenin devamı. Arkadaşım bana bunu anlattı. 

Aradan birkaç yıl geçti ve bu dede ortaya çıktı.   

Tatiana: Ortaya çıktı. 

  

İgor Mihayloviç: Ve işte en komik kısmı. Sonunda kontrole geldi, anlıyor musun? 

"Ne zaman öleceğim?" dedi. 

 

Tatiana: Ve bu diriliş değildi.  

 



İgor Mihayloviç: Hayır, diriliş değildi. Dinç, normal bir adam geldi ve "Yine de bir 

kontrolden geçmek istiyorum, çünkü torunuma yardım etme planlarım varken 

ölebileceğim düşüncesi beni rahatsız ediyor" dedi. Onu muayene ettiler ve "Sanki bu 

kişi hastaydı ama sonra sağlığına kavuştu" dediler. Sanki bir şey hastalığı ortadan 

kaldırmış gibi. Onu sorgulamaya başladılar, "Ne yaptın?" O da "Hiçbir şey" dedi. Eve 

geldim, çok zordu. İlk bıraktığım şey ilaçlar oldu. Çünkü bu işkenceleri uzatmanın 

benim için ne anlamı var?" 

 

Ve zulada ev yapımı alkolü olduğunu söyledi - kaçak içki denilen, çeşitli bitkilerle 

karıştırılmış. "Nasıl olsa ölecektim ve evdeydim, geceydi, bu yüzden gece için birkaç 

bardak içtim. Sabah içmedim, çünkü karıma ve torunuma yardım etmem gerekiyordu." 

Yani adam meşguldü ve ev yapımı sihirli bir iksir içti. Ona neyin yardım ettiğini kimse 

bilmiyor. Belki plasebo idi, belki de içtiği iksir. Ancak birkaç yıl sonra sağlıklı 

olduğunu teyit etmek için geri döndü. Doktorlar ona "Şimdilik, yakın zamanda oraya 

gitmeyeceksin" demişler. Bunlar hayatın gerçekleri, tıp tarafından tamamen 

açıklanamıyor.   

Tatiana: Bu harika çünkü... Bunlar gerçekten de bir tür mucizeden bahsettik. 

Gerçekten de, eğer insanın bir hedefi varsa, o zaman bu üç boyutlu yaşamda bize 

göründükleri gibi, en mucizevi senaryolar bile mümkündür. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. O farklı bir hayata başladı, kendi ölümünü satın 

almayı bıraktı vb. 

 

Tatiana: Ve bu izleyicilerimizden gelen anahtar soru. 

 

İgor Mihayloviç: Ve o bir amaç buldu.  

 

Tatiana: Tam olarak.  

 

İgor Mihayloviç: Gitmesi gereken hedefe doğru. Ve bu en önemli şeydir. Basit bir şey 

söyleyeceğim: neden birçok insanın dua uygulamalarında kesinlikle başarılı 

olamadığını biliyor musunuz, ruhsal olanlardan bahsetmiyorum bile? Çünkü 

kafalarında Tanrı bilir neler vardır, duyguları dalgalanır, tıpkı seninle konuştuğumuz 

gibi, insan dua ederken öfkeden kahkahaya kadar. Ve insan dua okurken kafasında ne 

yapması gerektiğine dair pek çok şey belirir. Neden biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Neden?  

 

İgor Mihayloviç: Çünkü insanın bir amacı yok. 

 

Tatiana: Aynen. Aslında ruhsal amaç yok.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette.  

 

Tatiana: Ruhsal yolu izlediğini iddia ederek kandırıyor, değil mi? Kendini kandırmak 

mı? 



İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bir tür dalgalanma meydana gelir. Bir şey insanı 

ruhsal gelişimiyle gerçekten ilgilenmeye teşvik eder. İnsan bir seçim yapar, bir 

kiliseye ya da sinagoga gider, fark etmez, kendisinin ya da çevresindeki çoğu insanın 

bağlı olduğu dine göre değişir. Böylece ruhsal bir yol izlemeye başlar. Daha sonra bu 

rutin bir hal alır. Bundan vazgeçmez, ama rutinleşir. 

 

Tatiana: Tüm bunlar formalite haline geliyor.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Haftada bir kez arkadaşlarla dışarı çıkmakla aynı 

şey, anlıyor musunuz? Örneğin, sabah kiliseye gidiyor, öğleden sonra ise 

arkadaşlarıyla poker oynamaya ve bira içmeye gidiyor. Anlıyor musunuz? İşte her şey 

bu kadar rutin hale geliyor. Bu yüzden insanın hayatında hiçbir ilerleme, diyelim ki 

hiçbir değişiklik olmaz, her şey tıpkı insanların dediği gibi sıradan hayat gibidir. 

"Sıradan yaşam" ne anlama geliyor? Bu benim her zaman en çok "sevdiğim" ifade 

olmuştur. Bazen "Nasılsın?" diye sorarsınız. "Sıradan bir hayat, her zamanki gibi 

yaşıyorum." "Her zamanki gibi" - bu ne anlama geliyor? Hiçbir şekilde mi? 

 

Tatiana: Olayların sürekli tekrarlandığı durum, tekerleğin içindeki sincap gibi, dünün 

aynısı. 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bir insan nasıl yaşamalı biliyor musunuz? Her gün ve her 

an daha iyi ve daha iyi yaşamalı. Eğer hayatının her anında bir gelişme yoksa, dostum, 

sen yaşamıyorsun, sadece sömürülüyorsun. Tıpkı bir köle gibi, diyelim ki günlerinin 

geri kalanında aşırı yük taşıyan bir eşek gibi. Bu gerçekten yaşam mı? Eğer hiçbir 

gelişiminiz yoksa ve... 

 

Tatiana: Bu içsel büyümenin dinamikleri. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Peki bu neyle ölçülür? Mutlulukla, Hayat ile, yani 

tam olarak sadece verdiğiniz değil, aynı zamanda aldığınız Sevginin saflığıyla. Pek 

çok kişinin sorunları olduğunu ve herkesin Sevginin ne olduğunu bile hissedemediğini 

anlıyorum, ama insan bunun için çabalamalıdır. Gördüğünüz gibi, insan kendine 

gerçek bir hedef koyarsa bunu başaramayacak diye bir şey yoktur. Hiçbir yerde böyle 

bir şey yoktur: ne sporda ne hayatta ne de iş dünyasında. Tabii bir kaza ya da ondan 

bağımsız bazı koşullar tüm bunları kesintiye uğratabilir. Ama eğer insan kendine bir 

hedef koyarsa, o hedefe mutlaka ulaşacaktır. 

 

Tatiana: Benim için bir keresinde, biri acemi bir sporcu, diğeri ise bir spor ustası olan 

iki kişi hakkında verdiğiniz çok eğitici bir örnekti. Ve nasıl... 

İgor Mihayloviç: Sana bir sürü örnek anlattım. 

 

Tatiana: Evet, acemi güreşçinin bu kararlılık örneğinden gerçekten çok etkilendim. 

 

İgor Mihayloviç: Anladım, bu tam olarak bir hedef belirleyen bir kişi hakkında. 

 

Tatiana: Evet. 



İgor Mihayloviç: Evet, böyle bir sohbetimiz oldu ve bunu sana daha önce 

anlatmıştım. O zaman arkadaşlarımıza da anlatalım. Madem etkilendin ve şimdi tüm 

bunları bilgi bankanda buldun, belki insanlara da yardımcı olur. Gerçekten uğruna 

çabaladığınız bir hedef belirlemek ne anlama geliyor? Bu, tüm hayatınızın amacı, 

varlığınızın anlamı olmalı dostum. Basit bir örnek, ruhsal gelişimle ilgili değil ama 

insan yetenekleriyle ilgili. 

Bir süre önce sporla uğraşıyorduk, bir kulübümüz vardı, oldukça popülerdi, insanların 

dediği gibi, hatta çok popülerdi. Mesele şu ki, bize sadece sporcular değil, her zaman 

olduğu gibi sokaktan insanlar da geliyordu: arkadaşların arkadaşları, tanıdıkların 

tanıdıkları. Ve 19 yaşlarında genç bir adamımız vardı, iyi bir adamdı, ama bir sokak 

çocuğuydu, sadece açıklığa kavuşturmak için. Sokağın kurallarına göre yaşıyordu, ama 

sporla hiç ilgisi olmamıştı. Ama arkadaşının nasıl değiştiğini görünce doğal olarak o 

da değişmek istedi. 

Bununla birlikte, spor kompleksinde diğer birçok spor salonuyla, diyelim ki farklı 

sporların diğer kulüpleriyle birlikte çalıştık. Kelimenin tam anlamıyla kapıdan kapıya 

ortak bir soyunma odasında judo güreşçileri antrenman yapıyordu. Orada önde gelen 

bir sporcu vardı, bir spor ustasıydı. Judoda sporun ustasıydı, onların lider sporcusuydu 

ve boksta sporun ustası olmaya adaydı. O zaman 28 yaşındaydı, genç bir adamdı, 

birbirimizi iyi tanıyorduk. Bilirsiniz, iğneleyici bir alaycılığı vardı. Kötü niyetli 

değildi, ama insanları o kadar çok iğneliyordu ki... Öyle insanlar vardır, kötü niyetli 

değildirler, ama bir nedenden dolayı... şey, en hafif tabirle, genel olarak konuşursak... 

Tatiana: Onları taciz etmek. 

İgor Mihayloviç: Evet, taciz etmek ve bazen kafa bulmayı çok istersiniz. Ama bunu 

kötü niyetle yapmıyorlar, bunlar sadece o tür insanlar, öyle söyleyelim. Ve biz ona, bu 

spor ustasına alışmıştık ama o genç, sokak çocuğu ve soyunma odasında karşı karşıya 

geldiler... 

 

Tatiana: Bu spor ustasıyla ilk iletişim deneyimini yaşadı. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, soyunma odasında bu spor ustasıyla ilk kez tanıştı. Ve bu genç 

çocuk bu spor ustasının alaycılığına tepki gösterdi, doğal olarak... 

 

Tatiana: Sinirlendi.  

 

İgor Mihayloviç: En hafif tabirle. Neden? Çünkü sokak standartlarına göre kimse 

böyle konuşamaz. Neredeyse çatışma çıkacaktı ki araya girdim ve "Durun çocuklar" 

dedim, "Öncelikle, nasıl yaklaşırsak yaklaşalım birinizin hiç ama hiç şansı yok." 

Diğerine ise şöyle dedim: "Utanacaksın. Ona nasıl zorbalık yaparsın? Bu, anaokuluna 

gidip çocuklarla kavga etmeye başlamakla aynı şey." Bir spor ustası ve sporla hiç ilgisi 

olmayan bir adamın seviyesi. Evet, sokakta tekme attı ama kusura bakmayın, 

profesyonel olduğunda.. 

 

Tatiana: Sonuçta, bir teknik var, bazı aletler var.  



İgor Mihayloviç: Evet, avantajları çok büyüktü. Ve spor ustasının ağırlık kategorisi 

biraz daha yüksekti. Antropometrik göstergeler biraz benzerdi, ancak spor ustasının 

daha fazla kütlesi vardı ve bu kütle yağ kütlesi değildi. Bu yüzden şans sıfırdı. O genç 

adamın çileden çıktığını gördüm ve bir uzlaşma önerdim. Dedim ki, "Bak çok kızma, 

eğer istiyorsan şöyle yapalım: Üç ay eğitim almanı öneriyorum, seni hazırlarız, sana 

ilk temeli veririz ve spor ustası kabul ederse dövüşe elin boş gitmezsin." Spor ustası 

dedi ki, "Bir yıllık eğitim bile olsa, devam et." O çocuk dedi ki, "Ben hazırım." Ben de 

"Hazır olman güzel" dedim. Ama ona dedim ki, "Dikkat et, antrenman zor olacak. 

Eğer gerçekten kendini utandırmak istemiyorsan, en azından bir raunt onurlu bir 

şekilde ayakta kalmalısın." Anlaştık, o zamanlar "ultimate fighting", karma dövüş 

sanatı ve benzerleri diye bir şey yoktu, ama bir şekilde bu perspektifte, yani bir 

karışımda anlaştık. 

 

Tatiana: Serbest stil. 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ya da basitçe söylemek gerekirse, sokak kavgası. Tamam 

mı? Beceriler her durumda gömülüdür: bunlar insanın yıllarca eğittiği, diğerinin ise 

beş yılda bir arka sokakta burnuna yumruk yediği reflekslerdir. Arada bir fark var. Bu 

genç çocuk "Hazırım" dedi. Ne kadar hazır olduğunu merak ettim ve onu doldurdum. 

Şunu da belirtmeliyim ki (birçok kişi hala hatırlar) kulübümüz bazen son derece 

popüler olurdu. Salona girdiğinizde bırakın antrenman yapmayı, ayakta duracak yer 

bile yoktu. Bir antrenman yaptığınızda ertesi gün salonun yarısı boş olurdu. 

 

Ben de sırf onu psikolojik olarak çökertmek için bazen gereksiz ve aşırı da olsa 

antrenman yaptırıyordum, eşiğinin nerede olduğunu merak ediyordum. Adamın 

yıkılmaması, her şeye onurlu bir şekilde katlanması hoşuma gitti. Kendini 

utandırmamak, kaçmamak, ama en azından bir müsabakaya çıkmak gibi bir hedefi 

vardı. Bu yüzden üç ay boyunca antrenman yaptı ve üç ay sonra dövüşe gitti. 

Dövüşleri ne kadar sürdü biliyor musunuz? Yaklaşık altı saniye. 

 

Tatiana: Bu kadar.  

 

İgor Mihayloviç: Spor ustası beklenmedik bir şekilde yere düştü. Ayağa kalktıktan 

sonra kafası açıldı ve "Bu bir kazaydı" dedi. O da hemen, "Bu bir kazaydı, bu 

imkansız" dedi. "Bir kez daha" dedi ve genç adam "Hadi yapalım" dedi. Spor ustası 

yaklaşık bir dakika dayandı, sonra ayağa kalktı, elini sıktı ve iyi arkadaş oldular. Tüm 

bu hikâyenin özü şudur: Eğer insan kendine gerçekten bir hedef koyarsa, eğer bu 

hedefi gerçekten ve hakikaten belirlerse, hiç oyalanmadan ve eğer bu hayatındaki en 

önemli hedefse, bunu başaracaktır. 

 

Tatiana: Hatırladığım kadarıyla bir keresinde bu spor ustasının antrenmana geldiğini 

söylemiştiniz (İgor Mihayloviç: Evet, dalga geçti) ve bazı noktalarda dalga geçip 

güldü, ama bu genç adamı durdurmadı. Ve benim için, her ne kadar bu hikayenin 

ruhsal olanla pek ilgisi olmadığını söyleseniz de, kişinin kendi üzerinde yaptığı içsel 

çalışmayla ciddi bir paralellik var: hiçbir şey sizi etkilemiyor - ne eleştiri ne de 

etrafınızdaki insanların alayları. 



İgor Mihayloviç: Ve burada kesinlikle haklısın. Bu spor ustasının gelip onu 3 ay 

boyunca trollemesine rağmen, adamın tepki göstermeye hakkı yoktu, çünkü bu bir 

anlaşmaydı. Ne aşırı egzersizden, ne acıdan ne de başka bir şeyden korkuyordu. 

Becerileri edindi, geldi ve kazandı. Herkes kazanabilir. Oysa, spor ustasının neden 

kaybettiğini biliyor musun? 

 

Tatiana: Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Kibirden dolayı.  

 

Tatiana: Kendini-beğenme, doğru, çok gevşemişti.  

 

İgor Mihayloviç: Ne antrenman rejimini ne de başka bir şeyi değiştirdi. Geldiğinde, o 

adam antrenman yaparken gördüğü her şey temel teknik ve tekrardan ibaretti. 

Gerçekte, onu judoda iki karşı tutuş, tutuş değil ama judoda karşı tutuş ve boksta 

sadece iki yumruk yapması için eğittik - hepsi bu. Üç ayımız vardı, daha fazlasını 

yapamazdık. Ama adamı refleks kazanana kadar çalıştırdık ve bu işe yaradı. Anlaşılır 

bir şekilde, burada biraz satranç da var. Eğer o spor ustası kendine bu kadar 

güvenmeseydi, adamın hiç şansı olmazdı. 

 

Tatiana: Boksun bir saldırıdan kaçma sanatı olduğunu söylediğinizi de çok iyi 

hatırlıyorum. Ve bu, kişinin kendi üzerinde çalışmasıyla çok büyük bir paralellik 

gösteriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Saldırıdan kaçma sanatının ne anlama geldiğini tekrar açıklığa 

kavuşturalım. Eğer kişi sert bir blok yaparsa ve zayıf bir yumruğu olan bir vurucu ona 

karşı çalışırsa, nakavt edici bile değil (sadece açıklığa kavuşturmak için), kişi kendini 

savunurken, geri adım atmaz ve saldırmazsa, o zaman o vurucu bile, zayıf bir 

yumrukla bile, onu yine de yere serecektir. Neden mi? Çünkü yumrukların sıklığı 

nedeniyle, sarsıntı blok yoluyla bile iletilir. Kişi yine de dengesini kaybedebilir ve 

hatta ringin ortasında uyuyakalabilir. Bundan kaçınmak için hızlıca pozisyonunu 

değiştirmelidir. 

 

Tatiana: Görünüşe göre aynı şey ruhsal plan için de geçerli. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Ve bakın, her şey fraktal, öyle değil mi? Eğer sistem size 

saldırırsa, siz sadece... düşünceler saldırır, kötü bir ruh haliniz vardır ya da başka bir 

şey, talihsizlik her yerdedir ve siz onu dinler ve yenik düşersiniz, dolayısıyla aslında 

sert bir blok içindesinizdir, dostum ve sistemin kendisi sizi yumruklar. Seni dövecek 

ve hiçbir yere kaçamayacaksın. Ne yapmalısınız? 

 

Tatiana: Pozisyonunu değiştir.   

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Kenara çekilin ve sistemin geçip gitmesine izin verin. O 

zaman zafer sizin olur. 

 



Tatiana: Yine de bunu konuya uygularsak, aynı şekilde sağlık konusuna ve insanın 

kendisi için ne tür zihniyetler satın aldığına değindik. Sonuçta katılımcılarımız da 

söylüyor, gerçekten de çok sık, bilmiyorum, bir hastalıktan kurtulduktan sonra hemen 

yeni bir hastalığa yakalanıyoruz (İgor Mihayloviç: yüzde 100). Bu zincir nasıl kırılır? 

Göründüğü gibi aynı şekilde mi? İnsan bu hastalıkları satın almayı bırakmalı ve 

dikkatini yeniden yönlendirmelidir. 

 

İgor Mihayloviç: Eğer bir insan... Burada bir nokta var. Eğer bir insan kendisine 

"sağlıklı olmak" gibi bir hedef koyarsa, sistem onu sağlık arayışında çeşitli tedavi 

yöntemlerinin sonsuz girdabına çeker. Dostlarım, işte bu kısır döngü burada çok kolay 

kırılıyor. Kendinize "Yaşamak" için bir amaç belirleyin. Sağlık değil, ama "Yaşamak". 

Herkesi yenebilirsiniz ama şeytanı yenemezsiniz. Onu yenmek imkansızdır çünkü o bu 

dünyanın ve sizin bir parçanızdır. Herkese karşı savaşabilirsiniz, kendinize karşı 

savaşmayı deneyin - sol elinizi sağ elinizle çevirir misiniz? Ya da ne yaparsınız? Ya da 

kendi yüzünüze yumruk mu atarsınız? 

 

Tatiana: Doğru, aslında kendini öldürürsün, böyle bir kendini yok etme. 

 

İgor Mihayloviç: Ama öyle değil mi? Yaptığımız şey bu değil mi? Bazen bunu tüm 

gün boyunca yapıyoruz. Kendimizi ve kendi yaşamımızı yok etmiyor muyuz? 

Kendimizi Hayattan mahrum bırakmıyor muyuz? Kendimize verdiğimiz zararın 

bedelini her gün kendi hayatımızla ödeyerek geleceğimizi iptal etmiyor muyuz? Bu 

doğru değil mi, dostlar? Her şeyden önce doğru. Yanlış yaptığımızı bilmemize ve 

anlamamıza rağmen. 

Evet, bilmeyenler affedilebilir. Ama ya bilenler? Bizi dinleyenler, beyinlerini açıp 

azizlerin ne hakkında konuştuğunu analiz edenler. Bu dünya düzeninin mekanizmasını 

anlayanlar ve yine de kendilerine zarar vermeye devam edenler. Bu nasıl açıklanabilir? 

Ne ile açıklanabilir? Kölelik dışında hiçbir şeyle. Eğer insan bir köleyse ve bunu kabul 

etmişse - bu onun seçimidir. Bu durumda sadece sempati duyabiliriz. Çok zayıf olan 

ve bilinci vahşi bir kurdun bir tavuğu kemirmesi gibi çok şiddetli olan o küçük meleğe 

sempati duyabiliriz. Bu durumda hiçbir şey yapılamaz. 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihayloviç, kilisenin kutsal pederlerine biraz değindik. 

Biliyorsunuz, kilisenin bazı kutsal pederleri, aslında tüm çilelerin, hastalıkların ve 

benzerlerinin Tanrı'nın bir tür lütfu olduğunu söylerdi. Özellikle de yaşlı Paisios, acı 

çektiği ve hastalandığı anlarda ruhsal anlamda, hastalıktan önceki tüm çileci 

deneyiminden daha fazla fayda gördüğünü söylemiştir. Ve pek çok kişi, dışsal insan 

acı çektiğinde, içsel olanın tam tersine yenilendiğini söyler. Peki bu neden gerçekleşir? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Peki bu neden oluyor? Hatta sen ve ben birlik içinde "Bu 

neden oluyor?" dedik. Doğrusunu söylersek, pek çok arkadaşımız da bunu fark etti ve 

bunun hakkında konuştu. Bedenimiz hastalandığında sistem baskıyı gevşetiyor ve 

Şahsiyet olarak insan daha fazla özgürlük kazanıyor. Bu arada, özür dilerim, beden ne 

kadar hasta olursa olsun, ölüyor ve çürüyor olsa bile, Şahsiyet olduğu sürece ve 

Şahsiyetin ruhla doğrudan teması olduğu sürece hastalık bu teması etkilemez, ne 



Şahsiyeti ne de ruhu. Hastalık bedeni ve bilinçle olan bağlantıyı etkiler. Ve işte anahtar 

nokta - bilinçle olan bağlantı. İnsan hasta olduğunda, özellikle de ağır hasta 

olduğunda, bilincinin Şahsiyet üzerindeki baskısı veya hakimiyeti zayıflar. Ve işte o 

zaman uygulamalar gerçekten çok daha iyi çalışmaya başlar. 

 

Tatiana: Yani, özünde, insan manevi anlamda yoksun bırakılmıyor (İgor Mihayloviç: 

Hayır). Ve onun için bu aslında daha da büyük bir fırsattır. 

 

İgor Mihayloviç: Bu mekanizma... Bu mekanizma aslında tüm yolu yürümüş ve bitiş 

çizgisinden sadece bir adım uzakta olan ama artık güçleri kalmayanlar için 

yerleştirilmiştir. Yani bu mekanizma insanın sıçrama yapabilmesi için tasarlanmıştır. 

Bilirsiniz, sıçrama için. 

 

Tatiana: Sonuçta, yıllar geçtikçe insanlar sağlık sorunları da yaşar ve birçoğu 

sağlığını kaybeder. Dolayısıyla, bu ruhsal sıçrama için bir ölçüde bir birikim olduğu 

ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey dengeli. 

 

Tatiana: Bu çok ilginç. Peki, insanlar hastalığa karşı neden bu kadar farklı tutumlar 

sergiliyor? Çünkü bazı kişiler için hastalık tam tersine bir engeldir. Onlar için ruhsal 

uygulamalar yapmak zordur ve düşerler ve daha sonra geri dönemezler. 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü özgür olan insanlar var. Onlar kendilerini, bilirsiniz, 

gerçekten bir Melek gibi hissederler. Böyle bir insan kanatlarını hisseder, bedeninin 

her tüyünü hisseder. Dini organizasyonlar tarafından bize dayatılan Melek imajı 

hakkında çağrışımsal olarak konuşacak olursak. Aslına bakarsanız Melek bir kuş 

değildir. Ama biz bir kuşla ilişkilendiriyoruz. 

 

Tatiana: O bu duyguyla, bu durumla kanatlanmış. 

İgor Mihayloviç: Kanatlı, doğru. Yani, önemli değil, insan çağrışımsal olarak o 

Melek gibi hissetsin, uçmak için çabalar, bu beden zincirlerini atmak ve kopmak için 

çabalar. Bu onun için bir şanstır. Ama insan bilincin kölesiyse ve hastalık onun için ek 

bir yük ise, onu Şahsiyet olarak daha da bastırır. İnsan kendisinin Şahsiyet olduğunu 

ayırt edemez ve hiç anlamaz. Kendini eğitmemişse, kendisi için savaşmamışsa, pratik 

deneyimi yoksa, kendini çürümekte olan bir beden olarak görür ve panik, acıma ve 

diğer her şey dışında o kişide hiçbir şey yoktur. 

Yine de bazı hastaların, belli bir noktada... bir kişi ateist olsa bile, bilirsiniz, bir 

kiliseye eşlik etmek için ya da çok nadiren giderdi. Bazen, karnı ağrıdığında, 

büyükannesinin ona söylediği bazı duaları hatırlıyordu, aslında her zaman olduğu gibi, 

bu tür bir insan. Ama hastalandıkları zaman, Şahsiyetin özgürlüğüne kavuşurlar ve bu 

onlara bir itici güç kazandırır. Dolayısıyla, pek çok insan hastalıklarından ruhsal yolda 

sağlam bir şekilde duran insanlar olarak çıktı. Birçoğu ise maalesef bunun tam tersini 

yaptı. 



Bunlar basit örnekler ve kim bilmez ki, pek çok insan bunu yaşadı, özellikle de 

bugünlerde dünyayı saran bu moda hastalıkla. Öyle değil mi? Biliyorsunuz, neredeyse 

ölmek üzere olan kaç kişi var ve doktorlar "Sıfır şans" diyor. Kişi sıfır şansı olduğunu, 

yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu, hiçbir şeyin çalışmadığını ve ilaçların hiçbir 

etkisi olmadığını anlıyor. Neredeyse hiç umut yok. 

 

Tatiana: Mahkum. 

 

İgor Mihayloviç: Mahkum. Ama o yaşıyor. İşte bu noktada pek çok insan, 

boğulmakta olan bir adamın saman çöpüne tutunması gibi, en azından bir şeye 

tutunmaya başlar. Tanrı'yı kendi içlerinde aramaya başlarlar, bu doğrudur, O'na giden 

bir yol ararlar ve bulurlar. Bir parlama meydana gelir, kelimenin tam anlamıyla Ruhsal 

Dünya ile diyalog kurmaya başlarlar ve bir mucize gerçekleşir; iyileşmeye başlarlar. 

İlk iyileşme gerçekleşir gerçekleşmez ve olumlu bir dinamik olur olmaz, doktorlar 

"Bakın, bir şansı var" der demez, işte bu noktada insanlar Tanrı'ya sonsuza dek O'na 

hizmet edeceklerine, amaçlarının sadece ruhsal olduğuna ve Ruhsal Dünya'ya 

kendilerinden önce hiç kimsenin olmadığı kadar sadık kalacaklarına dair yemin 

ederler. 

 

En komik şey nedir biliyor musunuz? Belirtiler ortadan kalkar kalkmaz ve kişi hayata 

geri döner dönmez, sözlerini unutur. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan güçlüdür, 

kişi ise aptaldır. Ama bilseydi, sessiz kalması onun için daha iyi olurdu. Neden mi? 

Çünkü Tanrı'ya yemin eden ve sonuç alan, ama daha sonra Tanrı'yı aldatan kişi, sessiz 

kalan kişiden iki kat daha fazla cezalandırılacaktır. 

Tatiana: Aslında bedeninizi kurtardınız çünkü Hayatı seçtiniz, çünkü o anda 

yakındınız. 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda bir yan etki devreye giriyor. Bu enerji dalgalanmasının 

bir yan etkisi. Basitçe ifade edeyim: "sağlıklı bir ruh sağlıklı bir bedende bulunur" 

şeklindeki kibarca ifade edelim, bu yanılsamanın ortaya çıkmasının nedeni budur. 

Öyle değil mi? Ya da "sağlıklı bir ruh bedene sağlık verir", "maneviyat iyileştirir", ben 

sadece insanların aklından geçenleri söylüyorum. 

 

Tatiana: Hastalıkların ruhsal anlamı. 

İgor Mihayloviç: Neden? Özür dilerim, sadece bir ayağı değil, bedeninin büyük bir 

kısmı mezarda olan bir insanda ruhsal bir dalgalanma meydana geldiğinde, ani bir 

enerji salınımı gerçekleşir. Allat'ın şakası yoktur. Ve işte burada onun beden rezervleri 

aktive olur ve işte bu kadar ve kişi iyileşmeye başlar. Bu açık, mekanizma basit. 

 

Tatiana: Kişinin bu konsantre enerjiyi yönlendirdiği yer... 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ama daha sonra, insan zayıflığı nedeniyle, kişi 

Tanrı'ya verdiği sözü unutur. Neden unutur? Her şey daha iyi oldu. Değil mi? Bu her 

yerde olur. Sonrasında neden kendini zorlasın ki? Hatırlamıyor bile, hatırlamak 

istemiyor ve hatırlamaktan korkuyor. Hatırlamaktan korkuyor, bilirsiniz, sanki... 



Tatiana: Bir daha olmasın diye. 

 

İgor Mihayloviç: Tanrı korusun, bir daha olmasın diye ya da başka bir şey, hezeyan 

halindeyken ne söylediği kimin umurunda. Değil mi? 

 

Tatiana: Şimdi en azından birçok kutsal pederin neden tam tersine Tanrı'ya onlara şifa 

vermemesi için dua ettiği anlaşılıyor. Ama dolayısıyla çarpıtmalar da ortaya çıktı ki 

(İgor Mihayloviç: Ayrıca çarpıtmalar, kendine işkence ve diğer her şey) eğer acı ve 

ıstırap yaşarsanız, daha saf ve kutsal olursunuz. 

 

İgor Mihayloviç: Kendi bedeninize eziyet ettiğinizde manevi olursunuz. Nasıl manevi 

oluyorsun, neyden dolayı? Kendinizi bir falaka sopası ile kırbaçladığınız için mi? 

Bunun neresi manevi? Bu mazoşizmdir arkadaşlar, özür dilerim, bu ruhsallık değildir. 

Bu doğru değil mi? Pek çok aşırılık var. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz ayrıca şu tavsiyeyi de istediler. Elbette, 

beden hasta olduğunda, bazı zor durumlar yaşadığında ve bazen bilinç onlara çok 

güçlü bir şekilde saldırdığında, doğal olarak ruhsal uygulamalar yapmak 

isteyeceklerdir. Yine de bilinçleri onlara örneğin Chetverik veya Piramit gibi 

uygulamaları yapmalarını tavsiye ediyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bilinç onlara başka ne tavsiye edebilir? Şimdi buna ciddi bir 

şekilde, fizik açısından yaklaşalım. Tamam mı? Bir insan sarhoş, bedeni hasta, bir sürü 

sorunu var ve Chetverik uygulaması yapmaya başlıyor. Bilmeyenler için, AllatRa 

kitabı da dahil olmak üzere kitaplarda anlatılmaktadır. Bilenler için ise basitçe 

anlatalım, duygularla oynamaya başlıyor, değil mi?  

 

Tatiana: Enerji yapısını etkinleştiriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki, bu onu bunaltacaktır. Bu bir insanın, hasta bir insanın 

durumunu iyileştirir mi, yoksa kötüleştirir mi? 

 

Tatiana: Çok fazla güç biriktiğinde, böyle bir yoğunlaşma meydana gelir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, tabii ki. Kabul edilebilir tek uygulama Lotus'tur. Tıpkı 

hastalıklarda olduğu gibi. Azizleri ele alırsak, onlar neyle başladılar? Tüm yaşamları 

boyunca İsa Duası'nda olanlar bile, bunu geliştirdiler (Tatiana: Evet ve yanıtı 

hissettiler). Ama bunu dilleriyle değil, duygularıyla geliştirdiler, dilden kalbe doğru 

ilerledi. Ve bu bağlantıyı yürekten dua ile elde ettiler. Bu nedenle, insan 

hastalandığında, özellikle de ağır hasta olduğunda, bu duayı tam olarak kalbiyle 

yapmak onun için daha kolaydı. Deyim yerindeyse, temelde bu Lotus'un ta kendisidir. 

 

Tatiana: Ve bunu muazzam bir manevi yardım olarak görüyorlardı. 

 

İgor Mihayloviç: Bir hediye olarak. Bu nedenle hastalıktan çıkmak istemediler. 

Dostlarım, hastalık olsun ya da olmasın, ama öte yandan, bilirsiniz, görülebilmek için 

neden hasta olalım? Anlıyorum, bir başlangıç deneyimi var, pek çok insan... yine 



bilinç bazı insanlara bir başlangıç deneyimi kazanamayacaklarını söylüyor, çünkü 

nedenini kendileri de bilmiyorlar. Bunu yapamamaları için hiçbir sebep yok. Çünkü 

dikkatlerini vermiyorlar. Çünkü, özür dilerim, bedava bir şey istiyorlar, bilirsiniz, "her 

şey bir kerede, ne kadar çok olursa o kadar iyi" diye bir deyim vardır ve hemen bir 

Bodhisattva ya da başka bir şey olmak ve ona bir krallık verilir. Bilincimiz bu şekilde 

çalışır. 

 

Tatiana: Bir tür kestirme bulmak. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde 100. Oysa insan gerçekten istiyorsa, hissediyorsa, bir arzusu 

varsa ve Şahsiyet olarak kendisinin bir koyun, bir koç ve sadece iki ayaklı ölümlü bir 

varlık değil, bir İnsan olduğunu anlıyorsa, bir ihtiyaç hissediyorsa, o zaman Sevmeyi 

öğrenmekte zor bir şey yoktur. Kendi içinde bu ışığın, kokunun ve Sevginin kaynağını 

görmekte zor bir şey yoktur. Enerji yapısının içinde. Ve basitçe kişinin Sevgisini oraya 

yönlendirmesi. 

 

Tatiana: Şahsiyet olarak insanın gerçek şifası işte bu gerçek kutsal kaynakta 

gerçekleşir. 

 

İgor Mihayloviç: Hayat veren şifa, doğru. Ve en önemli olan da budur. Beden 

hastalıkları ise tıp doktorları tarafından tedavi edilmelidir. Öyle değil mi? Umutsuzluk 

ya ikiyüzlülüğün ya da köleliğin bir işaretidir. Biliyorsunuz, yine ikiyüzlülük konusuna 

değindik. Umutsuzluk tam olarak neden ikiyüzlülerin bir işaretidir? Çünkü kiliseye 

giderler, "o kadar dindardırlar, o kadar gerçekten dindardırlar" ki, bir ikonaya yanlış 

bir şekilde baktı ya da başka bir şey yaptı ya da Tanrı korusun, bir şey söyledi diye bir 

insanı tavayla dövmeye hazırdırlar, değil mi? Onlar çok dindar. İkiyüzlüler. Bu yüzden 

umutsuzluk ve öfke içindeler. Oysa insan Tanrı'nın Sevgisi içinde yaşadığında, içinde 

neşe ve mutluluk vardır. 

 

Tatiana: Başkasını kontrol etmiyor, kendisini kontrol ediyor.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  

 

Tatiana: Bilincini kontrol ediyor ve Hayatı seçiyor.  

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Peki ne olur? İnsan şeytanın gücü altında olduğunda, şeytan 

kişiyi maddi planda bir egoiste dönüştürür: "Her şey benim, benim oyuncağım, her 

şey..." Çocukların nasıl geliştiğini görüyoruz ve yeni doğdukları açık ve özgür 

hallerinden, diyelim ki, sadece biraz iletişim kurmaya başlıyorlar, açık ve nazikler, 

ama çocuk büyüdükçe, onda daha çok kim ortaya çıkıyor? Bir egoist. Çok nadir 

istisnalar dışında. Bu doğru değil mi? Ve özellikle ebeveynler ve arkadaşlar tarafından 

desteklenen bu egoist, kime dönüşür? Şeytanın kölesi. Her şey çok basit. Bu arada, 

ruhsal egoizm tam olarak ne verir? Sadece sistemin onu nasıl yansıttığına bakın. 

 

Tatiana: Bu amaç, olan hiçbir şeye dikkat etmediğinizde (İgor Mihayloviç: Bu 

doğru, hiçbir şeye), ama amacınıza doğru güvenle ilerlediğinizde. 



İgor Mihayloviç: Elbette. Sevgi üretiyorsunuz ve onu Ruhsal Dünyaya 

gönderiyorsunuz. Ve karşılığında ne alırsınız? Mutluluk ve neşe. Ve Tanrı'nın 

Sevgisiyle yaşadığınızda, içinizde en güzel melodiyi söyleyen sayısız Melek şarkı 

söylee. Bu doğru değil mi? İnsan Ruhsal Dünyadan gönderilen Sevgiyi 

deneyimlediğinde nasıl üzgün olabilir? Tanrı'nın Sevgisi içindeyse nasıl mutsuz 

olabilir? Hiçbir şekilde. 

 

Tatiana: En iyi muhatap onun yanında olduğu zamandır, ki bu Sevgi'dir. 

İgor Mihayloviç: Yüzde 100. Bu nedenle dostlarım, eğer nasıl yapılacağını 

bilmiyorsak, Sevmeyi öğrenelim. Ve basit bir şeyle başlayalım. Birbirimizi sevelim. 

Bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkürler. 

 

Tatiana: Çok teşekkürler.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar.   

 

 

 

 

 

 

 


