
HAYAT NASIL KORUNUR? 

 

Toplumda insanlar arasında neden güven yok? İnsan uygarlığının gelişim vektörünü 

değiştirmek söz konusu olduğunda insan toplumu neden kolektif bir felç halindedir ve 

durumu değiştirmek için ne yapılmalıdır? Neden çeşitli dinlerin inananları en eylemsiz 

olanlardır? Eğer Tanrı her şeyi yapıyorsa, eğer Tanrı her insanın her adımını koordine 

ediyorsa, o zaman neden nihai evrensel Yargıya ihtiyaç vardır? İnsanlar uzlaşarak ve 

birleşerek ne yapabilirler? Peygamberlerin hayalini kurduğu Yaratıcı Toplum dünyası 

nasıl kurulur? 

 

Ölülerin yaşayanlar üzerindeki etkisinden nasıl kaçınılır? Bir altşahsiyetin sahip 

olduğu beceri ve deneyimi kullanmak ne kadar tehlikelidir? Yakın ve sevilen bir kişi 

ölürse, rüyalarda görünebilir ve bazı ipuçları verebilir veya bilgi yardımı sağlayabilir 

mi? Altşahsiyetler birlikte hareket edebilir, birbirleriyle iletişim kurabilir ve insanları 

kasıtlı olarak birbirlerine karşı kışkırtabilir mi? Yaşayan bir kişinin ölen kişiye borçlu 

kaldığı bu gibi durumlarda ne yapılmalıdır? Çocuklara ölen bir kişinin adı verilirse, 

altşahsiyet böylece çocuğun hayatını etkiler mi? Ölen bir kişinin (örneğin bir kazada 

ölen kişinin) organları bir altşahsiyet için bir "iz" midir ve bu altşahsiyet, bu organları 

nakil olarak alan insanlar için herhangi bir tehdit oluşturur mu? 
 

"Neyin yanlış olduğunu hissediyor ve anlıyoruz, ancak "Kendi başıma ne 

yapabilirim?" diye düşünüyoruz ve herkesin düşünme şekli bu. Hepimiz birlikte 

kendimizi şeytanın hüküm sürdüğü, Tanrı'nın Sevgisine yer olmayan ve birbirimize 

düşman olduğumuz bir dünyada bulduk." "Burada şeytan dünyanın prensidir. Ama biz 

ona izin verdiğimiz için bu dünyaya hükmediyor. Onun gücü bizim gücümüzdür. Ona 

güç veren biziz ve bize yapmamızı emrettiği şeyleri yapan da biziz. Oysa, sadece 

Kaynağa dönmemiz, Tanrı'ya dönmemiz yeterlidir ve her şey düzelir ve dünya değişir. 

Ama bunun için çaba göstermeliyiz ve bunun için birleşmeliyiz, o zaman her şey yerli 

yerine oturacaktır." İnsan Hayatı nasıl korunur ve Yaratıcı Toplum nasıl inşa edilir? 
 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün itibariyle dünya birbiri ardına gelen krizlerle karşı 

karşıya. Bugün milyarlarca insan biriken, üst üste binen ve iç içe geçen pek çok 

belirsizlikle karşı karşıya. Tüm bunlar, gezegenler arası iklim değişikliği nedeniyle 

kesinlikle daha da ağırlaşıyor. Ve elbette, toplumdaki tüm bu sorunların üstesinden 

gelmek için, Yaratıcı Toplumun inşasında insanların küresel bir konsolidasyonuna 

ihtiyacımız var. Bununla birlikte, biz insanların hala üstesinden gelmemiz gereken bazı 

sorunlar da var. Bu sorunlardan biri de aslında toplumdaki güven eksikliğidir. Bugün 

itibariyle insanların üçte birinden daha azı birbirine güveniyor. Başka bir deyişle, 

birbirimizle iyi geçinemiyoruz ve bu aslında çok korkutucu. Aslında tüm toplumun 

uzlaşmaya ve birleşmeye ihtiyacı var. 



En önemli sorun da pasifliğin üstesinden gelmek. Bugün pek çok siyasetçi ve hatta din 

adamı, toplum olarak bu değişimler açısından bir tür kolektif felç durumunda 

olduğumuzu kabul ediyor. İşin en ilginç yanı ise en hareketsiz olanların tam olarak 

inananlar olması; toplumda ve dünyada neler olup bittiğini gayet iyi anlayan, bunların 

sadece krizler değil, Son Saat'in işaretleri olduğunu anlayan insanlar bunlar. 
 

Ve işte bilinç böyle düşünür ve insanlara hangi kararları vermeleri gerektiğini telkin 

eder. Şöyle der: "Eğer olup bitenler tüm dinlerde öngörülmüşse, demek ki her şey bir 

plana göre gerçekleşiyor ve son kaçınılmaz. Öyleyse biz kimiz ki Yaratıcı'nın iradesine 

karşı çıkalım?" "Olup biten her şey Tanrı'nın iradesiyle gerçekleşiyor ki O'nu 

hatırlayalım", "Yapabileceğimiz tek şey sadece sevmek. Bu bizim gücümüzün ve 

inancımızın bir testidir. Eğer her şeye rağmen seviyorsanız gerçek bir inansınız 

demektir." Ve kesinlikle, çok sayıda insan kafalarında tam olarak bu tür düşünceleri, 

inananların görevinin sadece alçakgönüllülükle beklemek, sonu beklemek, bir tür nihai 

senaryoyu beklemek ve sadece sevmek olduğunu duymaktadır. Gerçekten de durum 

böyle midir? 

 

İgor Mihayloviç: Aslına bakarsanız, bu inananlara bir soru sormak istiyorum: Eğer 

gerçekten dininize bu kadar inanıyorsanız, altını çiziyorum, Tanrı'ya değil dine (onlar 

Tanrı'ya inanmıyor), o zaman kendi dininizin kurallarına dayanarak lütfen cevap verin: 

Böyle bir durumda, Son Evrensel Yargı ne içindir? Ne için? Eğer her şeyi Tanrı 

yapıyorsa. Eğer her insanın her adımını koordine ediyorsa. Eğer yaptığı tek şey bizi bir 

satranç tahtasındaki taşlar gibi hareket ettirmekse: Ne zaman tökezleyeceğimize, ne 

zaman düşeceğimize, kalkıp kalkmayacağımıza, sabah uyanıp uyanmayacağımıza ve 

hangi ayakla kalkacağımıza bizim yerimize karar veriyorsa - Tanrı her şeyle 

ilgileniyor demektir. Öyle değil mi? O zaman insanların günahkârlığı nedir? Hiçbir 

şey. Ne için yargılanacağız? Hiçbir şey için. Bu yüzden O kendini mi yargılamalı? 

İşler böyle mi yürüyor? 

 

Tatiana: Burada, örneğin, dünyada da çok sayıda olan Hıristiyanlar, İsa Mesih'in ne 

dediğini ve koyunları keçilerden nasıl ayıracağını hatırlamalıdır, aslında bu konuyu 

videolardan birinde gündeme getirdik ve komşusuna yardım etmeyenleri reddedecekti. 

 

İgor Mihayloviç: Yine, attığımız her adımın Tanrı'nın isteğine göre olduğunu 

söyleyen bazı dini grupların kurallarına dayanarak, o zaman insanların bununla ne 

ilgisi var? Tanrı hükmediyorsa neden birine yardım edelim ya da bir şey yapalım? 

 

Tatiana: " Her şey önceden belirlenmiştir," bu doğru. 

 

İgor Mihayloviç: "Her şey önceden belirlenmiştir", evet. "Yardım etmek istersem, 

Tanrı bunu benim yerime yapar" mı, yoksa "benim aracılığımla" mı? Gördüğünüz gibi, 

günümüzde bazı dini kuruluşların insanları getirdiği bu kafa karışıklığı tek kelimeyle 

korkutucu. İnsanları zombileştirdiler, basitçe insanlıktan çıkardılar ve "tüm gücün 

Tanrı'dan geldiğini" söyleyerek onlara eylemsizlik aşıladılar. Arkadaşlar, aranızda tüm 

gücün Tanrı'dan geldiğini ve iktidardakilere karşı sessiz kalmanız gerektiğini 

duymayan var mı? Yani, bunu söylemenin nedeni neydi? İktidara gelen herkes, ister 



kral olsun, ister adı ne olursa olsun, Tanrı'nın atadığı kişidir. Öyle değil mi? Ve 

insanların ona karşı tek bir söz bile söylemeye hakları yoktur, aksi takdirde Tanrı'ya 

küfretmiş olurlar. Dostlarım, Pavlus dışında hiç kimse böyle bir şey söylemedi. 

Özellikle de İsa. Ve burada bunu bir nedenden dolayı söyledim, dine inanan insanlar 

olduğu gibi Tanrı'ya inanan insanlar da vardır. Ve aralarındaki fark çok büyüktür. 

Tanrı'ya inananlar peygamberlerin sözlerini dinlediler, İsa Mesih'in sözlerini 

dinlediler. Peygamber ve İsa Mesih ne söyledi? Aslında tüm peygamberler "Birbirinizi 

sevin, eşitsiniz" dedi - bizim terimlerimizle ifade edersek Yaratıcı Toplumu inşa edin. 

Öyle değil mi? Sonuçta, insan yaşamından ve sevgisinden daha değerli bir şey 

olmadığı konusunda hepsi aynı kural... 

 

Tatiana: Tanrı'nın yaratımını korumak, dünyayı muhafaza etmek. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu doğru değil mi? Vasiyetleri Yaratıcı Toplumu inşa 

etmeyi amaçlıyordu. Miras bıraktıkları tek şey barış, sevgi ve karşılıklı saygıydı. Bu 

doğru değil mi? 

 

Tatiana: Bazen başkaları için daha iyisini yapmak adına kendilerini bile feda ettiler. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, elbette hepsi kendilerini feda ettiler. Her durumda... İsa 

hakkında zaten çok konuştuk, Peygamber hakkında çok konuştuk ve onlardan önceki 

diğerleri hakkında konuştuk. Onlar insanlar için hayatlarını feda etmediler mi? Feda 

ettiler, hayatlarının her anını feda ettiler çünkü bu şekilde yaşadılar ve bu yüzden 

buraya geldiler. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Evet, Hayatı kurtarmak için. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bazı insanların kafalarındaki iblisler ise onları Öğretileri 

otoriteler tarafından kabul edilebilir, altını çiziyorum, devlet düzeyinde kabul edilebilir 

dini yapılara dönüştürmeleri için kışkırttı. Buna çabalayan iblisler... bazıları iktidara 

geldi, hem bir durumda hem de diğerinde, öyle söyleyelim, aslında bunu kendileri için 

yaptılar. Diyelim ki bu örgütlerin başında oldukları için, bu "bu da Tanrı'nın isteğidir 

ve herkes onların emirlerine itaat etmeli ve uymalıdır" anlamına gelir. Bu İsa Mesih'in 

söylediklerinin tam tersi ve son Peygamberin söylediklerinin tam tersi, değil mi? 

Ancak, her şey hemen değişti. İnsanlar, diyelim ki bazı insan grupları tüm bunları 

kabul etti. Ve sonunda sahip olduğumuz şeye sahip olduk. İsa Mesih'in bahsettiği ve 

bu dünyadaki insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber'in bahsettiği o kenarda 

duruyoruz. Bu doğru değil mi? Doğru. 

 

Ama aynı zamanda her şeyi değiştirebileceğimizi ve aslında hala altın binyıla ve 

birden fazla binyıla gelebileceğimizi söylediler. Bundan da bahsettiler. Peki, hiçbir şey 

yapmamalı mıyız, küçük çocukların ebeveynlerine yükledikleri gibi tüm sorumluluğu 

Tanrı'ya mı yüklemeliyiz ve organizasyonlarımızda şeytanın kölesi mi olmalıyız? 

Yoksa Tanrı'yı gerçekten sevmeli, peygamberlerimizi dinlemeli ve nihayet onları takip 

etmeye başlamalı ve insanların sonradan icat ettiklerini değil, onların istediklerini mi 

yerine getirmeliyiz? Ve dünya değişecektir. Sonuçta bu çok kolay. Değil mi? 



Tatiana: Tam olarak eylemde sevgi. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  
 

Tatiana: Pasif bir duygu olarak değil, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Tek bir dini organizasyonun bile insanlara Tanrıyı sevmeyi 

öğretmediğini biliyor musunuz? Korkmayı - evet; itaat etmeyi - evet. Herkes size 

Tanrı'nın kölesi olduğunuzu söylüyor. Ama hiç kimse, ne İsa ne de Peygamber, bizim 

Tanrı'nın kölesi olduğumuzu söylemedi. İşte gerçek budur. O zaman bu "Tanrı'nın 

kölesi" kavramı nereden çıktı? Bunu zaten birden fazla kez tartıştık, o yüzden tekrar 

etmeyelim arkadaşlar, hepiniz bunu çok iyi anlıyorsunuz. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz de Gerçeği öğrendiğinde 

kişinin daha özgür hale geldiğini yazdılar. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette.  
 

Tatiana: Çünkü insan içinde derinlerde bir yerde, gerçeğin nerede olduğunu, 

aldatılmış olup olmadığını anlar, Gerçeğin kendisi insanı içinden sevk eder, Gerçeğin 

nerede yalanın nerde olduğunu belirtir.. 

 

İgor Mihayloviç: İgor Mihayloviç: Şu anki Ahir Zaman'ın nesinin iyi olduğunu 

biliyor musunuz? Bunların ahir zaman olduğu bir gerçek, sadece en aptallar bunun ahir 

zaman olmadığına inanır. Bunlar son zamanlar, dostlar. Ve insanlığın bu zamanlardan 

sonra var olup olmayacağı bize bağlı. Peygamberlerimiz bize bundan bahsetti. Peki, bu 

zamanları harika yapan nedir biliyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? 

 

Tatiana: Bu, Gerçeğin zamanı.  
 

İgor Mihayloviç: Gerçeğin zamanı. Biliyorsun, sessiz kalmak anlamsız. 

 

Tatiana: Ve bu aynı zamanda çatallanma noktası, İgor Mihayloviç, aslında o kadar 

çok kriz var ki, diğer zaman dilimleriyle karşılaştırıldığında, tüm bu sistemi ve tüm 

rotayı başka yöne çevirmek için sadece bazı küçük eylemler gerekiyor. 

 

İgor Mihayloviç: Şu sıralarda... Evet, gerçekten de şu anda hem ekonomik hem de 

jeopolitik krizler var ve bize şimdiden açıkça söyleniyor - işte bu, her an bir nükleer 

savaş başlayabilir vb. Evet, arkadaşlar, avantajı kullanın, sevinin, prangaları atın, derin 

bir nefes alın ve düşünün. Gerçeğin ne olduğunu biliyor musunuz? Gerçek şu ki, o 

bombaları bile biz yapıyoruz, biz fırlatıyoruz, biz servis ediyoruz - her şey bize bağlı. 

"Savaş olacak" diyenler bile, biz olmadan savaşı yürütemeyecekler ve gerçek aslında 

burada. Biz gerçekten ne istiyoruz? Sonuçta onlar için savaşan biziz. Öyle değil mi? 

Biz olmadan onlar ne? Ya da biz olmadan onlar kim? Hiç kimse ve hiçbir şey. İşte 

gerçek bu. Bize gelince, biliyorsunuz, bizim zaten kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ve 

bu aynı zamanda dünyaya açık bir zihinle baktığınızda ve hiçbir şeyi değiştirmezsek 



fazla zamanınız kalmadığını fark ettiğinizde belli bir derecede özgürlük verir. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: İnsanlar böyle durumlarda daha cesur, daha kararlı davranırlar, doğru. 

 

Igor Makhailovich: Evet, bir şekilde daha sakin. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Ve gerçeğin kendi taraflarında olduğunu düşünüyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, birisi buna şiddetle karşı çıksa bile, bunlar onun kişisel 

sorunlarıdır. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru, ve elbette şimdi sessiz kalınmaması gereken bir zaman, çünkü 

kötülüğün zaferi ancak gerçeği bilen, Hakikati hisseden insanlar sessiz kaldıklarında 

mümkündür. Bu nedenle bu sessizlik kabul edilemez. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. En korkunç şey sessizliktir. Sessizlik, eylemsizlik ve 

sorumluluğu, kendi sorumluluğunu başkasının omuzlarına atmak, Tanrı'yı, kendi 

korkaklığını ya da başka bir şeyi kılıf olarak kullanmak. Dostlarım, sonuçta koyun 

değilsiniz, hayvan olmayı bırakın. İnsan olmanın, dahası yetişkin insanlar olmanın, 

kendi sorumluluğunuzu almanın zamanı geldi ve her şey yoluna girer.   

 

Ve sorumluluğu kimsenin üzerine atmamalısınız, "bunu başkanlar yapsın" ve benzeri. 

Onlar da, o başkanlar da insan. Onların da çocukları var, akrabaları ve sevdikleri var, 

onların da yaşamasını istiyorlar; sadece bu durumda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biri 

onlara mektup yazacak ya da bir şey söyleyecek diye... bilirsiniz, oyunun içinde, 

tüketimci formatta oldukları sürece hiçbir şeyi değiştiremeyecekler. Ve bu, biz, tüm 

dünyadaki herkes, bu tüketimci formatımızı değiştirme arzusuna sahip olana kadar 

devam edecek, ki bu format o kadar ileri gitti ki kimse onunla ne yapacağını bile 

bilmiyor, ta ki biz onu yaratıcı olanla değiştirene kadar. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: Doğru. Çünkü gerçekten de tüm dünya, aslında ölüler tarafından icat edilmiş 

olan bu prensiplerin rehinesi haline geldi. Dünyanın ölüler tarafından yönetildiğini 

söylemekte haklıydınız. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Söyler misiniz lütfen, gelecek için, harika bir gelecek için 

umut besleyen yaşayan insanlar böyle bir dünya inşa eder mi? Yani yalanlar, hileler, 

manipülasyonlar, cinayetler, pisliklerle dolu bir dünya - bu insancıl mı? Basit bir soru. 

Hayır, insancıl değil, canavarca. Gerçi bu durumda hayvanları da rencide etmek 

istemiyorum çünkü hayvanlar biz insanlardan daha insancıldır; bizim birbirimize 

yaptığımızı hayvanlar birbirlerine yapmaz. Nihayetinde bunun üzerine düşünmeli, 

büyümeli ve her şeyi değiştirmeliyiz. Değil mi? 

 

Ve dahası, insanlar dinlerini "arkalarına yaslanıp hiçbir şey yapmamak" için bir 

bahane olarak kullanmamalıdır. Hiçbir şey yapmazsanız, başkaları sizin yüzünüzden 

ölecek. Tanrınıza ne söyleyeceksiniz? Gerçi O'na hiçbir şey söylemeyeceksiniz çünkü 



bu tür prensiplere göre yaşarsanız oraya ulaşamazsınız. Sizin tanrınız şeytandır, o sizi 

hareketsiz kılar ve ona rapor verirsiniz. Yaşayan normal insanlar ise Tanrı'ya 

gidecektir. En kötü senaryoyu kabul etsek ve hiçbir şeyi değiştirecek zamanımız 

olmasa bile, en azından kendimizi değiştirecek zamanımız olacak. Ve bu kaos içinde 

bile, tüm sorunlara rağmen, Hayatı kazanmak için zamanımız olacak dostlar. O zaman 

Tanrı ve peygamberlerimiz bizi karşılayacak ve son nefesimize kadar onların 

isteklerini yerine getirdiğimiz için gözlerinin içine bakmaktan utanmayacağız. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, sık sık büyüme zamanının geldiğini söylüyorsunuz ve 

insanlar bu sözlerde çok daha büyük bir şeyin ne ölçüde gömülü olduğunu kesinlikle 

anlıyorlar. Çünkü yetişkin bir insan hem inisiyatif alan hem de sorumluluk üstlenen 

kişidir. Ve rehine olmamak ve ölülerin kölesi olmamak için ruhsal anlamda büyümek 

önemlidir. 

 

İgor Mihayloviç: Ve işte cevap: Eğer Diri olmak istiyorsan - Diri ol, eğer yetişkin 

olmak istiyorsan - büyü, o zaman yetişkinler arasında olacaksın, dostum. Ama çocuk 

kalmak ve sorumluluğunu şeytana yüklemek istiyorsan - bunu değiştir, o zaman çocuk 

kalırsın ve şeytanla birlikte olursun. Cennette ya da Tanrı'nın dünyasında, birbirini 

seven ve Melek dediğimiz yetişkin, özgür, Tanrı'yı seven varlıklar olmalıdır, başka 

türlü olmaz. Şeytan ve köleleri oraya ait değildir. Ve herkes kendine bakarak uygun 

sonuçları çıkarır. Değil mi? Demek istediğim her insan kendini değiştirebilir. İnsanın 

çok ileri gittiği ve Hayatı kazanamayacağı durumlar vardır. Ama en azından huzuru 

kazanabilir. Değil mi? Ve bu çok değerlidir, arkadaşlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, az önce her insanın kendini değiştirebileceğini söylediniz 

(İgor Mihayloviç: Değiştirebilir). Ve kişinin kendi üzerinde yaptığı bu ruhsal çalışma 

ve ölülerin yaşayanlar üzerindeki etkisi ile ilgili olarak pek çok soru alıyoruz. Temel 

olarak, bu konuyla ilgili iki video yayınladık... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, konuyu karıştırdık. 

 

Tatiana: Karıştırdık. 
 

İgor Mihayloviç: İsteğiniz üzerine, arkadaşlar. 
 

Tatiana: Aslına bakarsanız, hala sorular alıyoruz (İgor Mihayloviç: Anlıyorum). 

Özellikle de kişinin kendi üzerindeki ruhsal çalışmasıyla ilgili olarak: İnsanın içinde 

ortaya çıkan çeşitli arzuların ve zihniyetlerin kimden kaynaklandığını anlaması ve ayırt 

etmesi gerçekten bu kadar önemli mi? Günde altmış bin düşünce bilinçten mi geliyor 

ve sistem böylece kişinin enerji yapısını bombalıyor, yoksa düşünceler, zihniyetler ve 

arzular altşahsiyetten mi geliyor? Kişinin bunları kendi içinde kesip atması, 

durdurabilmesi için bunların kimden geldiğini anlaması bu kadar önemli midir? 

İgor Mihayloviç: Hiçbir fark yoktur. Size şunu söyleyeyim: tüm bu semptomların tek 

bir tedavisi vardır - o da Tanrı'ya giden yoldur. Başka bir yol yoktur. İster altşahsiyet, 

ister üçüncü güçler, ister şeytan ya da her kim olursa olsun fark etmez; eğer amacınız, 



dostlarım, Tanrı'ya gelmekse, o zaman O'na doğru gidin. Dikkatinizi tüm bu önemsiz 

şeylere vermemelisiniz, deyim yerindeyse. Değil mi? Bir insan A noktasından B 

noktasına gitmek için yola çıkarsa ve örneğin gündüz saatlerinde oraya varmak isterse, 

ama yolda durup her çakıl taşını ve her yaprağı incelerse, sizce başarır mı, başaramaz 

mı? Kısa bir yol olsa bile başaramaz. Öyle değil mi? Öyleyse dostlarım, kimden 

gelirse gelsin (altşahsiyetlerden, bilinçten, başka herhangi birinden) her türlü 

düşünceyi neden inceleyelim - ne için? Eğer yıkıcı iseler. Sizi Tanrı'ya 

götürmüyorlarsa ve bu düşünceler size bir insan olarak günlük yaşamda bile pratik bir 

fayda sağlamıyorsa. Demek istediğim, bunlar size dışarıdan, her neyse, hatta içeriden 

(altşahsiyetten) dayatılan dikkat dağıtıcı imgelerdir. Reçete basittir: Tanrı'yı sevin, 

O'na doğru gidin ve her şey yoluna girecektir. 

 

Tatiana: Bir alt kişiliğin sahip olduğu beceri ve deneyimi kullanmanın ne kadar 

tehlikeli ya da güvenli olduğuna ilişkin başka bir soru daha vardı. Bir yandan, 

böylesine akıllı bir ek bilince sahip olmak iyi bir şey. Ancak diğer yandan, bu tür bir 

ortak yaşamın, insanın aynı zamanda bir altşahsiyet haline geleceği ve dahası ölümden 

sonra bu altşahsiyete besleyeceği bir noktaya yol açabileceğini söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, biz bu konuyu konuştuktan sonra, pek çok insan, 

diyelim ki kariyer, zenginlik ve bu Şahsiyetin megalomanisi konuları da dahil olmak 

üzere, tüm sorunlarını kendileri için halledecek bu tür çok akıllı bir altşahsiyete sahip 

olmak istedi, ya da basitçe söylemek gerekirse, Şahsiyet ödeme alırken altşahsiyet çok 

çalışacaktı. 

 

Tatiana: Yani bu altşahsiyet bir tür ikramiye mi yoksa bir kişi için bir ceza mı? 

 

İgor Mihayloviç: Bu bir ceza. Neden? Çok iyi bir ortak yaşam, faydalı bir ortak 

yaşam olsa bile, deyim yerindeyse saldırgan bir altşahsiyet olmasa da, ipuçları ve 

yardımlar sağlasa da, iyi gelişmiş bir sezgi gibi, iyi bir zeka gibi çalışsa da - o ölü bir 

adamdır. Ve altşahsiyetin tüm amacı ve görevi sizin yerinize hayatınızı kendi amaçları 

için tüketmek ve nihayetinde sizi köle yapmaktır. Bunun başka bir yolu olamaz. 

Bunların şeytani güçler olduğunu, zaten şeytanın kölesi olduğunu ve başka bir şekilde 

hareket etmeyeceğini anlamalıyız. Bunu bilmek zorundayız. Bu nedenle özellikle 

cinlere, şeytanlara, hiç kimseye güvenmemeliyiz. Tanrı'ya ve kendimize güvenmeliyiz. 

Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, onunla oynamamalıyız. Bu alet tehlikeli. 

 

İgor Mihayloviç: Oynamamalıyız, bu kötü bir oyun, çok tehlikeli bir araç. İyi bir şeye 

yol açmıyor, bu kesin. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ipuçları konusuna değindiniz ve şu soru soruldu: Sevilen 

biri ölür ve Tanrı'ya giderse, rüyalarda görünebilir, bazı ipuçları verebilir ve bu tür 

bilgi yardımı sağlayabilir mi? 

 



İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, yine, bu tür soruları kim soruyor? Yakınlarının 

cennette olmasını isteyenler. Ama aynı zamanda onlara gelirler ve onlara gerçek 

ipuçları verirler ya da başka bir şey. Bunun sadece bilincimizin faaliyeti olmadığı 

açıktır, çünkü bilinç ölen kişinin gelip bize ne söylediğini bilmeyebilir. Ama eğer ölen 

kişi sana geldiyse, dostum, o zaman inan bana Cennette değildir. Kimse oradan buraya 

geri gelmez. Evet, geri gelirler ama sadece Tanrı'nın iradesiyle ve rüyanızda size özel 

olarak yardım etmek ve size bir şeyler önermek için değil, burada Ruhsal Dünyaya ve 

tüm insanlığa hizmet etmek için. Bu doğru. 

 

Tatiana: Yani, eğer rüyanıza girerse, bu onun Diri olmadığı anlamına mı gelir? 

 

İgor Mihayloviç: Ne yazık ki, evet. 
 

Tatiana: Ve bu tür ipuçlarının ve bu tür tavsiyelerin ikincil bir faydası var. Sistemin, 

bilincin ve altşahsiyetin kendisi için fayda. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, elbette, evet. Şeytan sebepsiz hiçbir şey yapmaz dostlar 

ve eğer size yardım ederse, bunun bedelini çok ağır ödersiniz. Bunu unutmayın. 

 

Tatiana: Bir soru daha var, İgor Mihayloviç. Kuşkusuz, dünyada pek çok çatışma 

olduğu gibi, insanlar arasındaki ilişkilerde, ailelerinde de pek çok anlaşmazlık ve 

mikro kavgalar var. İnsanlar şu soruyu soruyor: altşahsiyetler bir şekilde bir araya 

gelip bir çete gibi koordineli bir şekilde hareket edebilir mi? Örneğin: "...birbirleriyle 

iletişime geçip insanları kasıtlı olarak birbirlerine karşı kışkırtabilirler mi?" 

 

İgor Mihayloviç: Kolayca, elbette kışkırtabilirler. Hatta şu anda insanlığı birbirine 

düşürüyorlar, yapabilirler. Ve ne yazık ki bu bir kurgu değil. O dünya karmaşık ve bu 

dünyayı da etkilediği açık. Ama bu dünyayı etkiliyor, çünkü böyle bir dünyayı 

sessizliğimiz ve eylemsizliğimizle biz yarattık. Neyin yanlış olduğunu hissediyor ve 

anlıyoruz, ama "Kendi başıma ne yapabilirim?" diye düşünüyoruz ve herkes böyle 

düşündü. Hepimiz birlikte kendimizi şeytanın hüküm sürdüğü, Tanrı'nın Sevgisine yer 

olmayan ve birbirimize düşman olduğumuz bir dünyada bulduk. Öyle değil mi? 

Yarattığımız dünya böyle bir dünya değil mi dostlar? Böyle mi olması gerekiyordu? 

Evet, burada şeytan dünyanın prensidir. Ama bu dünyayı biz ona izin verdiğimiz için 

yönetiyor. Onun gücü bizim gücümüzdür. Ona güç veren biziz ve bize yapmamızı 

emrettiği şeyleri yapan da biziz. Yine de, sadece Kaynağa dönmemiz, Tanrı'ya 

dönmemiz yeterlidir ve her şey düzelecek ve dünya değişecektir. Ama bunun için çaba 

göstermeliyiz ve bunun için birleşmeliyiz - o zaman her şey yerli yerine oturacaktır.     

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Kaynağa dönmenin ve Yuvaya dönmenin önemi hakkında 

çok önemli sözler söylediniz. Çünkü hala, altşahsiyetlerin etkisini, ölülerin yaşayanlar 

üzerindeki etkisini bir şekilde en aza indirmek veya azaltmak için insanların biraz 

farklı araçlar seçtiğini görebiliyoruz. Yani kendilerine şu soruları soruyorlar: "Bunu 

gerçekten nasıl en aza indirebiliriz? Belki de ölünün mallarından bir şekilde 

kurtularak?" Yıllar sonra pek çok insan pek çok şeyi yakmaya karar verdi: ölen 

yakınlarına ait havlular, başörtüleri, sofra takımları vb. Bu, diyelim ki akrabalarının ve 



sevdiklerinin vefatından yıllar sonra, alt şahsiyetlerin yaşamları üzerindeki etkisinden 

kurtulmak için bu şekilde davranmaları sorunu çözüyor mu? 

 

İgor Mihayloviç: Eğer bu onlara psikolojik olarak yardımcı olacaksa, devam edin 

arkadaşlar. Ama bu psikolojik bir yardım. Eğer ölü bir adamdan bir şey alırsanız, 

kendinize yolu açmış olursunuz. Bu gerçekten böyledir. Ama o eşyayı zaten 

kullandıysanız, onunla ne yaparsanız yapın, onu zaten kabul etmişsinizdir. İyi şeyleri 

alıp onları yok etmenin ne anlamı var? Tekrar dürüstçe konuşalım, insanlar 

kaybetmeyi umursamadıkları şeyleri yok ederler, yani açgözlülük, diğer her şey. 

Çocuklar, saçmalamayın. Eğer oyun oynamak istiyorsanız, oynayın ama özgür olmak 

istiyorsanız, özgür olun. Bu dünyada insan hayatından, senin hayatından daha değerli 

bir şey yok dostum. Bu maddi dünyada hiçbir şey senin yaşamından daha değerli 

olamaz. Bunu hatırlayın ve ona değer verin, o zaman her şey yoluna girecektir. Değil 

mi? 

 

Tatiana: Doğru. Aslında dikkatin odağını herkesin kendisi için manevi özgürlüğü 

seçmesi gerektiği noktasına doğru kaydırmak gerekir (İgor Mihayloviç: 

Görüyorsunuz, bu tüketimci format, burada...). Pek çok insan "Yakınlarıma ve 

sevdiklerime ne bırakacağım?", "Çocuklarıma ne bırakacağım?", "Bu yüzde 10'u nasıl, 

kime vermeliyim, ödemeliyim ki bu mülk çocuklarıma temiz bir miras olarak kalsın?" 

gibi endişeler taşıyor ama insanlar nasıl bir zamanda yaşadığımızı unutuyor. 

 

İgor Mihayloviç: Kimse yoksa ve size ait bir miras yoksa, bu miras kime hizmet 

edecek (basit bir soru soruyorum), dostum? Şu anda çocuklarımıza ve torunlarımıza 

bırakabileceğimiz en iyi miras gerçekten de Yaratıcı Toplumdur. Ve bu dünyayı ve 

tüm insanlığı korumak - en iyi miras budur. Yaratıcı Toplumdayken, mal varlığınız 

hiçbir akrabanızın veya arkadaşınızın işine yaramayacaktır, belki bir hatıra fotoğrafı 

dışında, başka bir şey değil. Neden mi? Orada her şey mevcut olacak ve bol miktarda. 

Yaratıcı Toplum'un amacı da budur, böylece yiyecek, giyecek ya da barınma ihtiyacı 

olan kimse kalmayacaktır. Altına gelince, orada değerli olmayacak. Burada, 

günümüzde, tüketimci format altında değerlidir, çünkü bir değişim değeri vardır, 

onunla ekmek ya da başka bir şey satın alabilirsiniz. Yaratıcı Toplum'da ise sadece 

metal olarak kalacaktır. Evet, iyi bir iletken, dürüst olacağım, en iyisi değil ama iyi bir 

iletken. 

 

Tatiana: Aslında tüm bu konuşma, şu anda toplumun tüketimci biçiminde değerlerin 

ne olduğunu ve Yaratıcı Toplumda, peygamberlerin hayal ettiği dünyada değerlerin ne 

olması gerektiğini gösteriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Gördüğün gibi Tatiana, peygamberlerin hayalini kurduğu bu 

dünyanın, peygamberlerimize sevgi ve bağlılık yemini edenler tarafından çok uzun 

zaman önce inşa edilmiş olması ve hemen inşa etmeye başlamaları gerekiyordu. 

Ancak, bunun yerine elimizde olana sahibiz. Ama dostlarım, peygamberlerimizin 

vasiyetini yerine getirmemizin zamanı geldi, aksi takdirde bunu asla yapamayacağız. 

Şöyle ifade edeyim: peygamberlerimizin vasiyetini yerine getirmek için son şansımız 

var ve bunu kaçırmamalıyız. Yapılması gereken doğru şey budur. 



Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bize Muhammed Peygamber hakkında da bir 

soru soruldu ve hayatının sonunda sahip olduğu her şeyi, tüm eşyalarını vermesinin 

onun için çok önemli olduğu gerçeğiyle ilgili. Geriye 7 dinarı kalmıştı ve hala bunların 

fakirlere verilip verilmediği konusunda endişeli ve kaygılıydı. Muhammed Peygamber 

için, Diri olan ve Yuvaya, Allah'ın Evine dönen adam için neden bu kadar önemliydi 

ki, bu mülkü, son 7 dinarı dağıtmaya bu kadar dikkat etti? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında bu ciddi bir soru. Neden mi? Çünkü insanların en iyisi, 

bugüne kadar en iyisi o, Muhammed Peygamber tüm hayatını insanlara adadı, size, 

dostlara, dinleriniz ve görüşleriniz ne olursa olsun, ama gerçekten insanlara adadı. Ve 

Müslüman olanlara, kendisini takip edenlere, Allah'a adanmış olanlara, kendisini örnek 

almaları gerektiğini söyledi. Onun hayatının her Müslüman için bir örnek olması 

gerekiyordu, başka bir şey değil. Hayatıyla insanlara nasıl davranmaları gerektiğini 

gösterdi. Ve bu son örneği... Son örnek olduğunu söyleyemem, daha fazlası vardı, 

neyse... Bu yüzden bu paralarla ilgili bu örnek de çok çok önemlidir. Neden? Ölmeden 

önce, henüz hayattayken, geride hiçbir şey bırakmamak için her şeyini verdi, 

görünenleri yerine getirecek ama görünmeyenleri yerine getirmeyecek takipçileri 

olacağını gayet iyi anladı. Sonuçta hayatı, toplum içinde yaşadığı hayat ile onu 

Peygamber yapan ve sayesinde şimdi Allah'ın evinde sevildiği o iç dünya arasında 

bölünmüştü. Bu çok önemlidir. 

 

Ancak, eğer bir insan miras olarak devredilecek bir mülkü tutarsa, bu nedenle bir 

altşahsiyet haline gelerek, o kişi mülkün peşine düşecek ve ölüler yaşayanlara engel 

olacak, hayatlarını yiyip bitirecektir. Şeytan güçlüdür, bu durumda ölüler de vardır. 

Bundan dolayı Peygamber olarak, her şeyi bilerek, anlayarak örnek oldu. 

 

Tatiana: Bir soru daha var, İgor Mihayloviç: Eğer bir insan ömrünü öyle bir şekilde 

geçirmişse, ne burada bir mülk edinmiş ne de kendi içinde bir Hayat, gerçek, hakiki bir 

Hayat oluşturmuşsa, bu onun akrabaları ve arkadaşları üzerinde bir şekilde daha az 

etkide bulunacağını mı gösterir? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Mülkiyet, diyelim ki altşahsiyetin peşine düştüğü şeydir. 

(Tatiana: Bu bir izdir). Bu bir izdir, evet. Ama bir insanın hiçbir şeyi olmasa bile, mal 

varlığını korumamış olsa bile, yine de akrabalarına ve yakınlarına gelecektir. Neden? 

Acı çeker, zor zamanlar geçirir, ıstırap çeker ve rahatlamak ister. Oysa sadece 

yaşayanlar aptallıklarıyla bir ölüyü rahatlatabilir. 

 

Tatiana: Öyleyse bunların akraba ya da yakın insanlar olması önemli değil. Sadece 

gün içinde, yaşamı boyunca, yani daha sık temas kurduğu kişiler mi? 

 

İgor Mihayloviç: Önemi var. Gerçekten akrabalar ve yakın insanlar, yakın 

insanlardan kastım yıllarca onun yakınında olanlar, başka bir deyişle ona yakın bir 

kişi. Evet, ölü bu tür insanlara gelecektir. 

 



Tatiana: Bizden şu durumu da analiz etmemiz istendi: yaşayan bir insan ölen bir 

kişiye borçlu kaldığında. Bazen kişi bir şey ödünç alır ve o kişi ölür. Böyle durumlarda 

ne yapmalı? 

 

İgor Mihayloviç: Mesele şu ki, eğer bir insan (Tatiana: Ölen kişiye borçlusunuz), 

evet, ölen bir kişiden borç para aldıysa. Mantık şunu söylüyor. 

 

Tatiana: O "şanslı". 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Aslında çok şanssız. Ve dostlar, böyle durumlarda tüm 

borcun 9 gün içinde mirasçılarına verilmesini tavsiye ederim, ne kadar erken olursa o 

kadar iyi. Yapılacak en doğru şey budur. Bununla zengin olunmaz, çünkü ölen kişi o 

paranın peşine düşecektir, mutlaka düşecektir ama parayı değil, çok daha değerli bir 

şeyi alacaktır. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ya bı̇r çocuğa ölmüş bı̇r insanın adı verı̇lı̇rse, altşahsiyet 

çocuğun hayatını bu şekı̇lde etkı̇ler mı̇? 
 

İgor Mihayloviç: Hayır, hiçbir şekilde etkilemez. İnsana nasıl ya da kimin adının 

verildiği önemli değildir, önemli olan o kişinin nasıl biri olacağıdır. Bu durumda bir 

isim bir adres değildir. 

 

Tatiana: Ve şu soru: organlar altşahsiyetin bulması için bir adres midir, ölen ve 

böylece donör olan bir insanın organları? 

 

İgor Mihayloviç: Organ naklini kastediyorsun, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. Yaşayan için 

 

İgor Mihayloviç: Etkiler, çok fazla etkiler. Elbette, yaşayan bir insanın karaciğerini 

veya böbreğini ya da örneğin eşleştirilmiş organlarından birini akrabalarıyla paylaştığı 

ya da bir insanın bunları sattığı durumlar var - bunun hiçbir etkisi yok. Bir organ 

yaşayan bir kişiden nakledildiğinde, yanlış bir şey yoktur. Ancak çoğu zaman bir insan 

ölür (bir kazada veya başka bir şeyde) ve organları sağlıklarını kurtarmak amacıyla 

insanlara nakledilir ve bundan sonra insanların nasıl değiştiği sıklıkla fark edilir. 

Neden? Çünkü ölü bir insanın bedeninin bir parçası vardır, bu da o kişi ölüyken onun 

ölmediği anlamına gelir. Altşahsiyet kesinlikle yakınlarda olacaktır ve iyi bir şey 

getirmeyecektir. Bu gerçekten doğru. 

 

Tatiana: Birçok çalışma yapıldı ve bu organlar gerçekten nakledildiğinde insanın 

hayatının, bazı alışkanlıklarının ve karakterinin nasıl değiştiği kaydedildi (İgor 

Mihayloviç: Evet, bu doğru). Hatta birçok insan kalp nakli söz konusu olduğunda, 

"Belki de ruh bu organın içinde bir yerdedir ve böylece ruhun bir parçası ya da 

kişiliğin bir parçası yeni bedene geçer ve kişiyi bu şekilde etkiler" diye düşünür. 

 



İgor Mihayloviç: Ne yazık ki, bu sadece acı ve ıstırap çeken önemsiz bir ölüdür ve 

anestezi (uyuşturma) için yaşayan bir insana gelmiştir. Yaşayan kişi ise ona anestezi 

uygular. Kişi daha yeni bir organ nakli geçirmiştir, sağlığı yeterince kötüdür, ameliyat 

ucuz değildir ve buna ek olarak bir de ölü bir adam alır - "seçenek ne iyi ne kötü". 
 

Tatiana: Bazı organların 3D-basımından bahsedildiği (İgor Mihayloviç: Organları 

büyütüyorlar), (İgor Mihayloviç: Bu en iyi seçenek) bir zamanda, dünyamızda hala 

sağlık hizmetleriyle ilgili bu sorunlara sahip olmamız şaşırtıcı. Yaratıcı Toplum 

temelde bizi bu tür sorunlardan bile kurtarıyor... 

 

İgor Mihayloviç: Yaratıcı Toplumda sağlık hizmetlerini ele alırsak, ki gerçekten 

orada olabilir, o zaman orada organ nakline bile ihtiyacınız yok. Neden? Deyim 

yerindeyse, her şey insanın kendi içinde her koşulda kolayca düzeltilebilir. Eğer insan 

hala hayattaysa, kesinlikle uygun bir şekilde tam olarak restore edilebilir. Bu durumda 

herhangi bir organ yaratmak için çoğaltıcılara bile ihtiyacınız yok. Bu gerçekten 

böyledir. 

 

Tatiana: Bu geçiş döneminde de böyle... 

 

İgor Mihayloviç: Geçiş dönemi bir geçiş dönemidir (Tatiana: Bu gereklidir). Geçiş 

döneminde her şeyin geliştirilmesi gerekiyor. Bilimin geliştirilmesi gerekiyor, diyelim 

ki belli bir enerji türünü kullanma noktasına gelmemiz gerekiyor, ki şu ana kadar nasıl 

tezahür ettiğini görüyoruz, var olduğunu anlıyoruz, ama resmi olarak onu nasıl 

kullanacağımızı henüz öğrenmedik. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, hala 

öğrenecek çok şey var. Geçiş dönemi bunun içindir. 

 

Ayrıca geçiş dönemi, tüketimci formattan yaratıcı formata geçmemiz için de önemli. 

Yine bu hayata karşı tutumumuz, davranışlarımız ve daha pek çok şey; diyelim ki 

yaşam biçimimiz değişecek, çünkü pek çok şey değişecek. Yani bu kötüden iyiye 

doğru bir adaptasyon süreci, böyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve bu zaman alıyor. 
 

Tatiana: Doğru alışkanlıklar oluşur, eski alışkanlıkların istenmeyen nöral bağlantıları 

hiç tekrarlanmadıklarında ölür. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde 100, bu iyi olur, evet. 

 

Tatiana: Doğru. İgor Mihayloviç, işte başka bir soru. Çoğaltıcı konusuna değindiniz 

ve biliyorsunuz, bize de bir soru soruldu, insanlar bir şeyin yoktan var olmasının nasıl 

gerçekleştiğini anlamıyorlar. Yaratıcı Toplum'da yer alacak olan bu çoğaltıcı nasıl 

çalışıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Dostlarım, açıklamama izin verin: Çoğaltıcı tamamen fiziksel 

yasalara dayanıyor ve bir şey yoktan var olamaz. Bir şeyin bir yerde ortaya çıkması 

için, en azından tezahür edecek olan şeyin oluşacağı bir şeye ve bunu yapacak enerjiye 

ihtiyacımız var. Ve en önemli şey de tezahür ettirmek istediğimiz madde ya da şey 



hakkındaki bilgidir. Hiçbir şey öylece yoktan var olmaz. Bu uzun bir hikaye olabilir 

ama... Şöyle diyelim, tamam, yaklaşık olarak böyle oluyor. 

 

İşte böyle oluyor. Anladığım kadarıyla Arkadaşların bunun bir "el çabukluğu", "video 

kurgusu" ya da başka bir şey olduğunu söyleyeceklerini anlıyorum. İnanın bana, bu 

durumda bunun hiçbir rolü yok. Önemli olan, hiç yoktan, göründüğü gibi, bir şeyin 

ortaya çıkmasıdır. İyi, önemli ve gerekli bir şey. Öyle değil mi? Elbette buna 

ihtiyacınız yok, kendinize ait bir tane var. 

 

Yani dostlarım, dünya göründüğünden çok daha karmaşık ve daha basit. Ve şu ana 

kadar pek çok şeyi bilmiyoruz. Biliyoruz diyelim, ama herkes bilmiyor, herkes bir 

şeylere erişemiyor ve aslında bazı şeyleri henüz bilmiyoruz, ama dünyada varlar. 

Dünya çok çeşitli, gerçekten güzel ve ilginç. İşte bu yüzden Yaratıcı Toplum gerekli. 
 

Buna ihtiyacınız olmadığı için ve ne yazık ki henüz bunun için talip olmadığına göre, 

tersine sürecin nasıl işlediğini de gösterelim. Değil mi? Demek istediğim, pek çok 

insan aslında gereksiz şeylerin ya da şimdiye kadarki gereksiz şeylerin nasıl bertaraf 

edileceğiyle ilgileniyor. Her şey bu kadar basit. Çoğaltıcı da aslında benzer bir şekilde 

çalışıyor. Ama enerji tasarrufu için çoğaltıcının diyelim ki belirli bir tasarıma sahip 

olması gerekir. Elektromanyetik alanın üretildiği bir şey olmalı. Aslında 

elektromanyetik bir alan değil, dostlarım. Ama bizim anlayışımıza göre, diyelim ki 

içinde özel bir alanın üretildiği belirli bir kutu ya da kasa olmalı. Tamam, bilincimiz 

için, bir tür antiparçacıkların tezahür ettiği bir elektromanyetik alan olsun, 

görüyorsunuz, antiparçacıklar bir elektromanyetik alanda tutulur. 
 

Hepimiz biliyoruz, bu bize sinema ve benzerleri tarafından dayatıldı, bu yüzden 

zihniyetleri kırmadan veya önemsiz şeyler hakkında tartışmadan, bunu bu şekilde 

açıklayacağız. Ve tam da bu alanda, deyim yerindeyse, kendini gösterebilir. Ama 

gerçekte, eğer bir uygarlık olarak diyelim ki üçüncü seviyeye ulaşırsak, uzayda 

istediğimiz her şeyi yaratabileceğiz. Ve hiçbir sorun ya da sınırlama olmayacaktır. Bu 

da doğru. 

 

Tatiana: Ve değerler tamamen ruhsal olana kayacak. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, maddi değerler üzerimizde güç sahibi oldukları sürece 

değerlidir. Ama üzerimizde hiçbir güçleri olmadığında, tüm değerleri bir hiç haline 

gelir. Öyle değil mi? Oysa dünyadaki en değerli şey, dostlarım, Sevgidir, Tanrı'ya ve 

birbirimize olan Sevgidir. Öyleyse dostlarım, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en iyi miras budur 

(İgor Mihayloviç: Kesinlikle). 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Teşekkür ederim, dostlar. Burada olduğunuz için 

teşekkürler. 
 


