
Hayatın Anlamı Nasıl Bulunur? 

 

Etrafınızdaki dünya hızla çökerken hayatın anlamını nasıl bulabilirsiniz? Ekonomik 

krizler, iklim felaketleri, zorunlu göç, sevdiklerini kaybetme ya da evlerini kaybetme 

gibi durumlarla karşı karşıya kalan pek çok insan artık bir sıkıntı, bir belirsizlik içinde 

yaşıyor. İnsanlar düşüncelerle boğuşuyor: "Yaşamaya nasıl devam edeceğim? 

Hayatımın anlamı nedir? Sırada ne var?" Dünya üzerinde güvende olacağınız ve doğal 

afetlerden korunacağınız bir yer var mı? İnsan hayatının gerçek anlamı nedir? Gerçek 

Yuva nerede? Özgürlüğe kavuşmak ve Yuvaya dönmek için neyi bilmeniz ve ne 

yapmanız gerekiyor? 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız... 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.   

 

Tatiana: Ve Diana.  

 

Diana: Selamlar.  

 

Tatiana: Bugün sizleri burada görmekten ve böylesine güzel bir ortamda, böylesine 

iyi bir toplulukla, pek çok insanı ilgilendiren çok önemli bir konuyu, hayatın anlamının 

yitirilmesi konusunu tartışmaktan dolayı içtenlikle mutluyum. Mesele şu ki, bugün pek 

çok insan stres ve gerilim içinde yaşamaktadır. Pek çoğu hayatlarında trajik olaylarla 

ya da basitçe bir yığın belirsizlikle karşılaşmıştır. Ve elbette buna korkunç iklim 

felaketleri, küresel çatışmalar, zorunlu göç, sevdiklerini kaybetme ve ekonomik krizler 

neden oluyor. Bir yığın sorun bir anda kişinin üzerine çökmüştür. Ve bu aslında pek 

çok insan için, hatta kendilerini psikolojik olarak dengeli insanlar olarak görenler için 

bile çok ciddi bir çile. 

 

İnsanın kafasında beliren sorular şu türdendir: "Bu neden benim başıma geliyor? Nasıl 

bir dünyada yaşıyoruz? Neden böyle bir dünyada yaşıyoruz? Ve bununla yaşamaya 

nasıl devam edebilirim? Hayatımın anlamı nedir? Gelecekte neye bel bağlayacağım? 

Hayatımın gelecekte herhangi bir değeri var mı?" Ve pek çok insan "amaçsızca 

yaşıyorum, sadece günü atlatmak için ve sonra ne olursa olsun" gibi bir tür kalıcı 

durumda yaşıyor. Bu kesinlikle çok korkutucu bir durum. Ve pek çok insan bize şu 

anda neye güvenecekleri konusunda sorular gönderdi. Çünkü güvendikleri her şey 

temelde çökmüş durumda. Ve inşa ettikleri parlak gelecek için hiçbir umutları 

kalmadı. Peki böyle zor bir zamanda neye ya da kime güvenmeli? 

 

Diana: Evet, gerçekten de hayatın anlamı sorusu insanlar için her zaman çok önemli 

olmuştur. Ama şimdi insanlar bu soruyla yüz yüze gelmiş ve kaybolmuş gibi 

hissediyorlar. Beni arayıp aynen şöyle diyorlar: "Kendimi kaybettim ve yaşamaya 

nasıl devam etmem gerektiğini anlamıyorum. Ben bir yetişkinim, bir ailem var, 



hayatımın tamamını ya da büyük bir kısmını ailemi geçindirmek, çocuklarıma bir ev 

inşa etmek, işimi kurmak için harcadım. Hayatımın anlamı buydu. Zamanımın ve 

enerjimin çoğunu buna harcadım. Ve bir anda her şey darmadağın oldu. Bu yüzden 

nasıl yaşamaya devam etmem gerektiğini gerçekten anlamıyorum ya da her şey bir 

anda kaybolabiliyorsa o zaman ne anlamı var?" 

 

Ama burada ebeveynler için çok önemli bir nokta var, kafalarının daha da karıştığı bir 

nokta: çocuklar ebeveynlerinin hayatlarını ne için harcadıklarını görüyor ve anlıyorlar. 

Bunun bir anda kaybolabileceğini görüyorlar: "O zaman ne anlamı var? Çocuklarıma 

ne söylemeliyim?" Sonuçta çocuklar için en önemli şey, ebeveynlerinin kendilerine 

güvenmeleri ve güvenecekleri bir şeylerinin olmasıdır. Çocuklar ise ebeveynlerinin 

durumuna güvenirler. Dolayısıyla tabii ki şu anda bu tür sorular çok fazla var. Ve 

insanlar arayıp "Kaybolduk, sadece kaybolduk" diyorlar. Bir de şöyle ilginç bir nokta 

var. İnsanların eskiden sahip oldukları şeylerle, "evim, işim, ikamet ettiğim yer, 

tanıdık çevrem, toplumdaki statüm" arasında ilişki kurdukları ortaya çıkıyor. Ve eğer 

aniden tüm bunları kaybedersem, kendimi kaybetmiş olurum." 

 

Tatiana: Ve pek çok insan da "Çocuklarıma ne bırakacağım?" diye düşünür. Kişi 

aslında hayatını bir şekilde inşa etmiştir, maddi olarak bir şeyler biriktirmiştir. Ve 

aniden, bir anda, önünde hiçbir şey olmadığını, yıkıntılar olduğunu anlar. Ve en iyi 

ihtimalle bir düzine yıl geriye gitmiştir. Peki gerçekten de çocuklarına ne bırakabilir? 

Modern dünyada bir insan çocuklarına ne bırakabilir? 

 

Diana: Eğer bir ev... İnsanlar böyle düşünüyor - bir ev. Bu arada, bu da çok önemli bir 

nokta. Mülteciler için katlanılması zor olan ilk kayıp "evleridir". İnsanlar için "evleri" 

güvenilir bir şeydir, onları koruyan bir şeydir. Ama bugünlerde, özür dilerim, evlerin 

üzerine füzeler düşüyor. Bugünlerde evler çöküyor ve insanları yıkıntılarının altına 

gömüyor. Çok uzun zaman önce bir şekilde "evim benim kalemdir", güvenilir bir 

şeydir, benim korumamdır diyebiliyorsa, bugün bunu söylemek garipten de öte. Ama 

insanların bir eve sahip olma ihtiyacı var. 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar zihniyetler. Bunlar bizim alıştığımız kalıplar. Ve biz, 

arkadaşlar, gerçekte hiçbir şeye sahip olmadığımızı fark etmeden bu kalıplara göre 

yaşıyoruz. Ve gerçekte hiçbir şeye sahip değiliz. Bu çok eski zamanlardan beri çok 

bilge insanlar tarafından söyleniyor ama biz onları duymadık. Neden? Çünkü 

ebeveynlerimiz ve ebeveynlerimizin ebeveynleri "evimizin bir kale olduğunu" ve 

çocuklarımıza bir şeyler bırakmamız gerektiğini söylerlerdi. Ama size sorsak dostlar: 

kaçınız anne babanızdan bir şey aldınız? İşte cevabı. Çoğu durumda hiçbir şey 

bırakmadılar. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, pek çok kişi hayatını buna harcıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ve asıl mesele bu değil. Yine az önce söyledik: insanın evini 

kaybetme sendromu. Ama öte yandan, eğer kişi kiralık bir evde yaşıyorsa, bu ev ona 

ait değildir, bir ailesi ve çocukları vardır, ama özür dilerim, kendisine bir ev bile 



sağlayamamıştır. Ama onu kaybediyor. Ve yine evini kaybetme duygusunu yaşıyor 

(Diana: Evet). Bu normal mi? Sonuçta, bu onun evi değil, bir evi bile yoktu. 

 

Diana: Evet, günümüzde çoğu insanın kiralık dairelerde yaşadığı ya da kendi evlerinin 

olmadığı düşünüldüğünde. Yine de ev, insanı güçlü bir şekilde tutan bir şeydir. 

 

İgor Mihayloviç: Ama insanın evi nedir? (Diana: Mesele bu.) Bu güzel bir soru. Bu 

duruma bakacak olursak, öncelikle kişinin neyi evi olarak gördüğünü dikkate 

almalıyız. Kendini iyi hissettiği, korunduğu bir yer mi? Oysa modern dünyada insan en 

azından herhangi bir yerde korunabilir mi? Süper modern ve süper beton bir sığınak 

olsa bile, evet, dediğiniz gibi füzeler düşüyor ve füzelere dayanabilir, nükleer bir 

saldırıya bile dayanabilir. Ama bu Kerberus'a karşı yardımcı olacak mı? Elbette hayır, 

arkadaşlar. Bugün itibariyle hiç kimse korunmuyor. Ve aslında, meselenin kökenine, 

insan için gerçekten bir evin ne olduğuna bakmak gerekir. İşte her şey burada başlıyor. 

Bana öyle geliyor ki, asıl sorun kim olduğumuzu tamamen unutmuş olmamız. İnsan 

olduğumuzu unuttuk. 

 

Egregor videosunda siz ve ben birlik konusuna, egregor konusuna değindik. Aslında 

bölünmüş durumdayız, birleşik bir toplumumuz yok, sadece bölünmüş, parçalanmış 

bir tür topluluk oluşturan gruplarımız var, ailede bile bölünme var, başka bir şeyden 

bahsetmiyorum bile. Öyle değil mi? Bugün itibariyle bunun tüm insanlık için feci 

sonuçları olduğunu düşünüyorum. Oysa tüm insanlığın tek bir egregor'u olmalı. Tek 

bir uygarlık olmalıyız. Evimizin ne olduğuna dair net bir anlayışa, net bir fikre sahip 

olmalıyız. Evimizin, dört duvar (ya da belki daha fazlası, bu özü değiştirmez) 

olduğunu, evimizin harita üzerinde belli bir yer olduğunu, evimizin orası olduğunu 

düşünmemizden çıkar sağlayanlar olduğu açık. Ve o yer için hayatlarımızı feda etmek 

zorundayız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Küresel anlamda, bir insan tüm dünyaya sahip olsaydı iyi olurdu, Yaratıcı 

Toplum'da olduğu gibi, böylece genel olarak her köşede... 

 

İgor Mihayloviç: Olması gereken de bu. Fark etmez, biz tek bir gezegenin 

çocuklarıyız. Hepimiz kardeşten daha yakınız, daha yakınız... Şöyle diyelim, en yakın 

akrabalar bile, bir çocuk ve bir anneyi ele alalım - genetik olarak çok yakındırlar. 

Dolayısıyla, hepimizin içinde, her birimizin içinde bizi birbirimize daha da 

yakınlaştıran, insanların ruh dediği bir şey vardır. Bunların hepsi tek bir Kaynaktan 

gelir. Biz insanlar, insan varlıkları olarak bundan oluştuk. Bizi Benlikler olarak yaratan 

şey budur. En değerli olan şey budur. Peki Benlik olarak her birimiz nereye ulaşmayı 

arzuluyoruz? Yuvaya. Peki yuva nedir? Bir toprak parçası üzerindeki dört duvar mı, 

yoksa aslında daha büyük bir şey mi? Sonuçta, hangi eve sahip olursak olalım, içinde 

yalnızca kısa bir süre için var olacağız. Öyle değil mi? Asıl gerçek yuvada ise 

sonsuzluk vardır. Arada büyük bir fark olduğuna inanıyorum. Ve bu nokta eksik. 

Zaman böyle, dünya da böyle. Şimdi bunun hakkında konuşmak kesinlikle zor, ama bu 

bir gerçek. 

 



Tatiana: Az önce pek çok insanın bu yuva hissini aradığını söylediniz - yani bir tür 

güvenlik hissi olduğu ortaya çıkıyor.  

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bu bir güvenlik hissi değil. Bundan çok daha fazlasıdır. Bu 

duygularımızı bize yorumlamaya çalışan bilincimizdir, anlıyor musunuz? (Tatiana: 

Evet, kesinlikle.) Ve bize evde bir şeyin bizi koruyacağını açıklamaya çalışır. Ne 

olmuş yani? Bizi korudu mu? Basit bir soru. Benim evim nerede? Evim beni korudu 

mu, korumadı mı? Ev yok. Bütün cevap bu. Değil mi? Peki kaç kişi evini kaybetti? 

Ama Tanrı'ya şükür, kendileri kaldılar. Ama ne yazık ki evlerinin koruyamadığı 

insanlar da var. Değil mi? Ne ev var ne de insan. Evleri onları korudu mu, korumadı 

mı? Ve işte basit bir soru: neredeler? Asıl cevap bu ve hayat bir insana burada bir ev 

inşa edip çoğalması için verilmemiştir. 

 

Her kuş bir yuva yapar ve her hayvan bir çukur kazar. Her hayvan ve her kuş çoğalır. 

Bunda bir insan kahramanlığı yoktur. Oysa insan özünde ikilidir: içinde hem melek 

hem de hayvan vardır. Peki, biz sadece hayvani yanımızı yerine getiriyor ve asıl 

yanımızı yerine getirmiyorsak, o zaman hayvanlardan ne farkımız kalır? İşte bu 

yüzden kötülük ve mutsuzlukla dolu böyle bir dünyamız var. Ve, affedersiniz, birinin 

yardıma ihtiyacı olduğu bir zamanda, bu yardımı sağlamak isteyenler bile var, ama 

birileri, başı dertte olan insanlara yardım etmeye istekli ve hevesli olanların bunu 

yapamayacağı bir yasa uydurdu, çünkü insan yasası onları yasaklıyor. Oysa Tanrı'nın 

yasası onları bunu yapmaya zorlamaktadır. Peki, bu beşeri bir yasanın Allah'ın 

iradesinden daha üstün olduğu anlamına mı gelir? Basit bir soru. Öyle midir? 

Vicdandan daha mı üstün, insanlıktan daha mı üstün? Peki biz nasıl bir dünyada 

yaşıyoruz? Biz ne inşa ettik? 

 

Evet, barış varken, bu dünyanın uzun yıllar var olacağına dair umutlar varken, kavga 

ve çatışma varken, uğruna savaşılacak bir şeyler varken, o zaman bu koşulları yaratan 

insanları anlamak mümkündü. Ama şimdi, Kerberus karşısında, bize, gezegenimize 

geldiğinde, kelimenin tam anlamıyla onu parçaladığı zaman. Ve şimdiden onu 

parçaladığını görüyoruz. Eski kalıplarla yaşamaya devam mı edeceğiz? Bu çok saçma 

değil mi? Bence saçma. Ve bilincimiz aracılığıyla bize, Benlikler olarak bize dayatılan 

tüm bu aptalca değerler de gülünç. Asla ve hiçbir yerde huzur bulamayacağız ya da 

bırakın Kerberus'u, birbirimizden bile korunamayacağız. Bu doğru değil mi? Sizi 

hangi duvarlar koruyacak? Evinizde mi korunacaksınız? Elbette, hayır. 

 

Biliyorsunuz, insan gerçekle yüzleşene kadar, başkaları tarafından dayatılan birçok 

yanılsamaya sahiptir. Onun yaşadığı yerde her şey yolunda gibi görünür. Bugünlerde 

her şeyin yolunda olduğu tek bir insan, tek bir ülke yok. Tam da bu noktada, Kerberus 

dışarıdayken, hepimiz, özür dilerim, çekiç ile örs arasındayız. Bu doğru. Eğer bunun 

farkına varırsak, belki o zaman içimizde insani bir şeyler uyanır ve hala bir şansımız 

varken, gerçekten birleşik bir egregor yaratmak, birleşik bir topluluk inşa etmek ve 

birlik içinde normal bir uygarlık olarak var olmaya başlamak isteriz. O zaman bir 

şansımız olur. Ve o zaman bir yerden başka bir yere taşınmak zorunda kaldığımız için 

herhangi bir kayıp sendromu, bir şeyi kaybetme stresi, mal mülk kaybetme stresi 

yaşamayacağız. Yaratıcı Toplumda bunların hiçbiri sorun değildir. 



Burada anlamanız gereken tek şey, sevgili dostlar, sahip olduğunuz her şeyi yanınızda 

götürmeyeceğinizdir. Geçici olarak kullanırsınız. Ve sizin olduğunu düşündüğünüz her 

şey sizin değildir. Bedeniniz bile size ait değildir. Dahası, bilinciniz de size ait 

değildir. Kafanızdaki düşünceler sizin tarafınızdan oluşturulmamıştır. Düşüncelerinizi 

oluşturmaya çalışın, bu süreci gözlemleyin ve bunu kendiniz göreceksiniz. Sonuçta 

artık bu konuda konuşan sadece biz değiliz. Tanrıya şükür, bu zırhı kırdık ve artık 

bilim insanları ve doktorlar da dahil olmak üzere pek çok insan bu konuda konuşuyor 

(Diana: İnsanların kendileri). Dünya değişiyor. Çünkü bu gerçekten böyle. 

 

Ve eğer gerçeğe ulaşırsak, eğer Yaratıcı Toplumu inşa edersek, o zaman insanlardan 

saklanan her şey ortaya çıkacaktır. O zaman yaşamak daha basit ve daha kolay 

olacaktır. Neden? Çünkü gerçek üstün gelmelidir. Burada esas olan Tanrı'nın iradesi 

olmalıdır. Ve içimizdeki insani olan her şey yasa olmalı ve sadece insani, sadece 

meleksi nitelikler tezahür etmelidir. Canavarca olan her şeye gelince, tüm yıkımlar, 

ayrılıklar, binlerce yıldır ve bugüne kadar bize öğretilenler, tüm haber akışlarımız 

katıksız stres ve katıksız ayrılıktır. Düşmanlar bizim için yaratılır. Bizim için düşman 

yaratmaya gerek yok. Hepimiz insanların en büyük düşmanıyla yaşıyoruz - kafamızın 

içindeki şeytanla. 

 

Gerçeğin olduğu yer orasıdır. Ve bunun hakkında konuşulmalıdır. Manipülasyon aracı 

olarak çeşitli kutsal kitapların peri masallarında değil, olduğu gibi gerçek ve her şeyi 

gerçek isimleriyle çağırmak. İşte o zaman dünya değişir. O zaman bir evi 

kaybetmekten ya da bir yere taşınmak zorunda kalmaktan endişe etmeyeceğiz. Ya da 

durum değişti ve "statümüzü kaybettik". Ne statüsü? Bu dünyada her ne elde edersen 

et, dostum, onu kaybedeceksin. Ve sizin statünüz, arzu edilmesi gereken en yüksek 

statü, sadece ölümlü bir varlık değil, bir Melek statüsüdür. Arzulamanız gereken şey 

budur. Ve bu gerçektir. 

 

Oysa burada her şey sahte. Dediğimiz gibi, bu bir illüzyonlar dünyası, bir yandan da 

bir simülasyon. Savaşırsınız, bir şeyler başarırsınız, acı çekersiniz, hiçbir şeyden 

vazgeçmezsiniz, başkalarının üzerine çıkmak için çabalarsınız, İsa Mesih'in ne 

dediğini unutursunuz, "Böylece sonuncu ilk olur ve ilk sonuncu olur." Bu konu 

üzerinde düşünmeye değer. Birinin üstüne çıkmak için onu ezmeye ya da ihlal etmeye 

değer mi? Ne anlamı var ki? Her şey çok basit, dostlar. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz İgor Mihayloviç, insanların başka bir sorunu daha var, bu 

dünyadaki her şeyi, görünüşte bu dünyadaki maddi her şeyi, tüm bağlılıklarını, tüm 

mallarını ve benzerlerini kaybettiklerinde oturup şöyle düşünüyorlar: "Benden ne 

alınamaz ki? Her şey elimden alındı, tüm hayatım mahvoldu, etrafımdaki dünya 

mahvoldu." 

 

İgor Mihayloviç: Hayat da elinizden alınabilir. 

 

Tatiana: Hayat da elinizden alınabilir. 

 

İgor Mihayloviç: Ve bugüne kadar da topluca elimizden alınıyor. 



Tatiana: Ama biliyorsunuz, kendilerini düşüncelerine kaptırıyorlar, "Benim yansıtma 

yeteneğimi, düşünme yeteneğimi elimden alamazlar" gibi. Ve bu şekilde birçok insan 

kafalarında alternatif bir gerçeklik yaratıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve daha da kandırılmış hale geliyorlar. Neden? Az önce 

düşüncenizin bile size ait olmadığını söyledik, dostum. Yalnızca size gelen 

düşüncelerden birini ya da diğerini seçme hakkına sahipsiniz. Hepsi bu kadar. Ve o 

iblisler size düşüncenizin elinizden alınamayacağı fikrini, insan olduğunuz hissini 

dayattığında, bu nedenle var olduğunuzu düşünürsünüz. Siz varsınız, ama 

yaşamıyorsunuz. Kimsenin bir insandan alamayacağı tek şey, ne şeytanın ne de onun 

uşaklarının alamayacağı tek şey, eğer onu elde ederse, onun Hayatıdır. Bu nedenle, şu 

anda bu dünyada Hayatı kavramak, ona ulaşmak, hemen şimdi Yaşamaya başlamak 

önemlidir. İşte o zaman kimsenin üzerinizde gücü kalmaz. Neden? Çünkü sadece 

şeytan tarafından kontrol edilen bir insan değil, Ruhsal Dünyanın bir parçası 

olursunuz. Tüm dünya, etrafımızda gördüğümüz her şey, her şey Tanrı'nın tek bir 

düşüncesiyle anında yaratıldı. 

 

Dolayısıyla gerçek potansiyelinizi, herkesin hissettiği potansiyeli, herkesin içinde olan 

gücü gerçekleştirmek için, bunu hissettiğinizi kabul etmelisiniz. Ama bunu maddi 

sorunlarınızı çözmek için düşünceleriniz aracılığıyla kanalize etmeye çalışıyorsunuz. 

Bunu yanlış yönde uyguluyorsunuz. Oysa tüm bu gücü tek bir şeye kanalize 

etmelisiniz: Hayatı kazanmaya. İşte o zaman milyarlarca kat daha fazla güç elde 

edersiniz. Ve Tanrı'nın Dünyası'nın bir parçası olarak öyle dünyalar yaratabilirsiniz ki 

sizin gibi varlıklar Sınırsız Dünya'ya, Tanrı'nın Dünyası'na gelebilirler.  Bu çok 

mantıklı. Oysa diğer her şey anlamsızdır. 

 

Anlıyorum, Tatiana bizim için krizden nasıl çıkacağımıza dair ilginç bir konuşma 

hazırlamış. Sonuçta bugün itibariyle pek çok insan krizde. Ve Diana'dan, insanların 

günümüzün en kötü koşullarına nasıl girdiklerine ve bunlardan nasıl çıkmaya 

çalıştıklarına dair ilginç hikayeler dinledim, bazen çok komik ve naif hikayeler. Ama 

bunların hepsi sadece biz aptal olduğumuz için, sadece şeytan tarafından kontrol 

edildiğimiz için oluyor. Ve görüyorsunuz, her şeye en başından beri cevap verdim. Bu 

doğru değil, değil mi? 

 

Tatiana: Doğrudan konuya. Çok doğru, İgor Mihayloviç. (İgor Mihayloviç: Doğru 

mu?) Çok doğru, çünkü aslında işin özü bu. Ve zamanın değeri sizi gerçeği açıkça ve 

bir kerede söylemeye teşvik eder. 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: İnsan anahtarlara sahip olduğunda, her kapı onun 

önünde açılır. Gerçeği ve özü bildiğinde, herhangi bir duruma o durumun içinden 

değil, dışarıdan bakabilir. İçeriden bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz, sadece bölük 

pörçük görürsünüz. Bir odanın ortasında durmaya ve aynı anda dört köşeyi de 

görmeye çalışın. Görüşümüz bir bukalemununki gibi değildir, bunu yapamayız. 

Hepsini görebilmek için ise o odanın üzerine çıkmak gerekir. O zaman her şeyi 

görürsünüz. Demek istediğim bu. 

 



Tatiana: Evet, çünkü böyle anlarda insanların algısı daralır. 

 

İgor Mihayloviç: Kendinizinki de dahil olmak üzere insan sorunlarının tüm nedenini 

anladığınızda, nasıl davranmanız, kim olmanız ve ne için üzülmeniz gerektiğini 

anlarsınız. Birçok insan, evet, sorunlar var, "çok şey yaşadık" diyor. Ama siz hala 

hayattasınız. Ne kaybettiğiniz ya da kimi kaybettiğiniz önemli değil, önemli olan 

hayatta olmanızdır. Tanrı hayatınızı kurtardıysa, umutsuzluğa kapılmamalısınız, ama 

korkunç bir şey yaşadıysanız, başkalarının bunu yaşamaması için her şeyi 

yapmalısınız. Ve hayatınızı insanlara adadığınızda, inanın bana, dostlarım, her şey 

değişir. Şeytan geri çekilir, kötü düşünceler gider ve hayat yeniden başlar. Keder ya da 

üzüntü yoktur, hiçbir şey yoktur. Ve böyle pek çok örnek var. Diana ayrıca her şeyini 

kaybeden bir kadın hakkında ilginç bir hikâye anlattı. Öyle değil mi? 

 

Diana: Evet. Kocası ve çocuğu ölmüş, çok korkunç bir durum. Evden çıkıp eczaneye 

gitmiş ve o anda eve bir top mermisi isabet etmiş. Böyle bir suçluluk ve çaresizlik 

duygusunun insanı bunaltması beklenir, birçok insan gerçekten çıldırır ve bununla 

başa çıkamaz. Yine de o tamamen farklı bir karar verdi. Mültecilerin arasına karıştı, 

etrafında benzer bir durumdan geçmiş pek çok insan vardı ve o insanlarla, çaresizlik 

içindeki o kadınlarla ve etraflarındaki çaresiz çocuklarla ilgilenmeye başladı. "Beni 

delirmekten alıkoyan tek şey bu" dediği yorumunu hatırlıyorum 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Neden? Çünkü o kendi başına değil, kendi sorunlarıyla 

değil, kendi kayıplarıyla değil yaşamaya başladı. Tekrar, neden umutsuzluğa 

kapılıyoruz? Biraz konuyu dağıtacağım arkadaşlar. Umutsuzluğa kapılıyoruz 

(yakınlarımızı ve sevdiklerimizi kaybettiğimizde bile, "onları kaybettik") çünkü 

onlara, yakınlarımıza ve sevdiklerimize bile mal muamelesi yapıyoruz. İşte sorun da 

bu. Bunun doğru olduğunu kabul etmek zorundasınız. Yakın ve sevdiğimiz bir kişinin 

kaybını sanki birisi bizi soymuş, haklarımızı ihlal etmiş, "benimkini elimden aldılar" 

gibi algılıyoruz. Öyle değil mi? Ama diğer insanları önemseyerek yaşamaya 

başladığınızda, her insanın bir insan olduğunu ve önemli olduğunu anlarsınız. Evet, 

yakın ve sevgili bir kişi alışkın olduğunuz kişidir, o değerlidir. Ama bu dünyada 

hepimiz yakın ve sevgili insanlar olduğumuzu anlayana kadar, bizim gibi insanlar 

tarafından, insanları öldüren insanlar tarafından öldürüleceğiz. Bu normal mi? 

 

Yine de, bu dünyanın özünü anlamazsak, Kerberus tarafından yok edileceğiz. Eğer 

hepimiz büyük bir aile olmazsak, var olamayız. Ve siz de bunun doğru olduğunu kabul 

etmelisiniz. İçerideki herkes bunun doğru olduğunun farkında. Bilinç buna katılmıyor: 

"Nasıl olur? Tanrı müdahale etmeli ve korumalı." Kimi? Katilleri mi? Bencil, açgözlü 

yaratıkları mı? Yoksa çok acı çektiğimiz için bizi kollarında mı taşımalı? Ama neden 

acı çekiyoruz? Basit bir soru. Çünkü kim olduğumuzu unuttuk. Çünkü bizim için daha 

önemli olan evimiz, eşyalarımız ve sadece bir ev, bir eşya veya bir araba, "benim 

malım", "benim" olarak algıladığımız yakınlarımız ve sevdiklerimizdir, başka bir 

insanın bir insan olduğunu ve özgür bir insan olduğunu unutuyoruz. 

 

Doğurduğunuz çocuk bile seçme hakkına sahip özgür bir insandır ve aslında ona hiçbir 

şey dayatmaya hakkımız yoktur, özellikle de dinini, nerede okuması ya da çalışması 



gerektiğini. Bu onun hayatı ve bir seçim yapmak zorunda. Evet, tıpkı diğer insanlara 

olduğu gibi ona da tavsiyelerde bulunabiliriz, ama kendi sorunlarımızı, 

gerçekleşmemiş hayallerimizi ve arzularımızı çocuklarımız aracılığıyla çözmeye 

zorlamak, mecbur etmek kabul edilemez. Ama aslında sıklıkla yaptığımız şey bu, değil 

mi? 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, insanların hiçbir karşılık beklemeden bir başkası için hareket 

ettiği çok ilham verici örnekler var... 

 

İgor Mihayloviç: Ve olması gereken de bu. Peygamberin, son peygamberin, 

insanların en hayırlısının öğrettiği bu değil mi? Eğer birine yardım ettiysen, bunu unut. 

Değil mi? Eğer yardım edebiliyorsan ama yardım etmiyorsan, sen gerçekten insan 

mısın? Eğer yardım edebiliyorsanız, edebiliyorsanız ve birine yardım ettiyseniz, ona 

yardım ettiğinizi unutun. Çünkü ona değil, öncelikle kendinize yardım etmiş 

olursunuz. Mesele de bu. Diğer insanlara yardım ederek kendinize insan olmanız, 

kendi yoksulluğunuzun ve sefilliğinizin üzerine çıkmanız için yardım ettiniz. 

Diana'nın anlattığı harika bir örnek, diğer insanlarla ilgilenen kadının bu dünyaya dair 

tamamen farklı bir anlayışa sahip olması. Oysa içine kapanıp diğer insanları unutmuş 

olsaydı, sonuçta kalbi kırılmıştı, onu bekleyen tek şey kafasının içindeki dehşet 

olacaktı, kendini yiyip bitirecekti. Bu, insanın tam burada ve şimdi bir altbenliğe 

dönüştüğü anlamına gelir. Ne için? 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, Diana'nın kendisi de zor durumdayken insanlara nasıl yardım 

edilebileceğinin bir örneği. Ve biliyorsunuz, insanlar bu şekilde davrandıklarında, 

başka bir kişinin, yardım ettikleri kişinin bilincinin nasıl değiştiği ve genişlediği beni 

çok etkiliyor. Bu harika bir hikâye (buna değindiğim için özür dilerim), aslında savaş 

bölgesindeyken insanlara yardım ettiğiniz pratiğinizden bir hikâye. 

 

İgor Mihayloviç: Diana'dan dinleyelim çünkü neredeyse her şeyi anlattınız. 

 

Diana: "Nasıl? Her koşulda sakin kalabilir miyim?" sorusunun insanlarda çok fazla 

direnç ve yanlış anlamaya neden olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar genellikle arayıp 

"Nasıl? Buradaki herkesten bıktım usandım, beni duygusal olarak kışkırtıyorlar, sakin 

kalabilecek miyim?" diye soruyorlar. Ve insanlardan sıkça gelen bir yorum var, "Az 

çok sakin koşullar altında mantık yürütebilirsiniz. Ama nasıl?" Doğru mu? 

 

Savaş başladığında pek çok insan hemen oradan ayrıldı ve yaklaşık üç hafta sonra 

güvenli bir yerde olanlardan ilk telefonları aldım, "Durumumla başa çıkmama yardım 

edin, bir sorunumuz var." Özellikle bir ay sonra, iki ay sonra, giderek daha fazla 

sayıda telefon geldi ve bunlar genellikle ilişkilerle ilgili sıradan taleplerdi. Ve 

durumumuz çok öngörülemez olduğu için, sürekli alarmlarla, konsültasyonlarım 

kesintiye uğradı, diyelim ki başka bir yere gitmek zorunda kaldım... 

 

Tatiana: Bomba sığınağına. 

 

Diana: Evet, bomba sığınağına. 



İgor Mihayloviç: Bomba sığınağına, bodrumlara. 

 

Diana: Evet. Bir keresinde böyle bir danışmanlık seansı vardı, konuşuyorduk ve kişi 

şüphelerini dile getiriyordu. Sonra sesleri duydu ve "Oh, orada zaten alarmınız var" 

dedi. Dedim ki, "Evet, özür dilerim, bağlantı kesilmiş durumda. Şimdi ayrılmak 

zorundayım, ama geri döndüğümde devam edeceğiz" dedim. Bir süre sonra onu geri 

aradım, sohbet ediyorduk, hikayesine devam etti ve birlikte gevşeme pratiği 

yapıyorduk. Ve devam etti, "Hayır, hala anlamıyorum. Karşımdaki kişi beni gerçekten 

dikkate almıyorsa, beni kışkırtıyorsa nasıl sakin kalabilirim?!" Sonra birden öyle bir 

duraklama oldu ki, sustu ve "Aman Tanrım, ben şimdi ne yapıyorum? Savaş 

bölgesinde olan doktoru arıyorum" dedi, oysa kendisi o bölgeden daha önce ayrılmıştı, 

yani neler olduğunu anlıyor (İgor Mihayloviç: Evet); "En rahat koşullarda, sadece 

güvenli değil, çok rahat koşullarda bulunuyorum ve sakinleşmeme yardım etmesini 

istiyorum" dedi. "Bu delilik" dedi. 

 

İgor Mihayloviç: Bu tam bir delilik. 

 

Diana: Evet. Ama birdenbire anladı. En önemli şey de anlamış olmasıydı. Yani, 

ilişkiler hakkında konuşmak için aradı, "Biriyle anlaşamıyorum" dedi. Ve birdenbire 

hangi ilişkilerin en önemli olduğunu, insanın hayatta kalmasını sağlayan şeyin ne 

olduğunu anladı... 

 

İgor Mihayloviç: İnsanın hedefi olmadığı zaman veya yanlış bir hedefi olduğunda, bu 

tür sorunlar ortaya çıkar. Ailede, işte ya da başka bir şeyde bir çatışma. Kişi bunun 

üstesinden gelemez, egoizmi kancaya takılmıştır ve iblisler ona kızmıştır. Ve bir iblis 

en çok neyi manipüle eder? Gurur, insan bencilliği, gerçekten de bunu manipüle eder 

(Diana: Evet, "bana kötü davranıldı..."), "ona yanlış davranıldı", "aldatıldı" ya da 

başka bir şey. Sonuçta o çok iyidir, her şeyi hak eder, oysa kendisine saygısızca 

davranılmıştır ve bu büyük bir beladır ve şeytanlar onu kemirmektedir. Ve kişi 

kafasının içinde tartışıyor, aslında tartışan o değil, o bir fare gibi oturuyor, affedersiniz, 

süpürgenin altında ve kafasının içinde ona açıkça dramatik sahneler gösteren aktörleri 

izliyor. Ve bu tiyatro gösterisinin bedelini kendi hayatı ve kendi geleceğiyle 

ödediğinin farkında değildir. Bu doğru. 

 

Ve olabilecek en kötü şey de budur: kişi rahat koşullarda, arkadaşlarıyla otururken (ön 

görüşmelerden anladığım kadarıyla, bir villada, deniz kıyısında, tatilde), oysa doktor, 

bombardıman altındaki bir bodrumda bu kişiyi sakinleştirmek zorundadır. Ve ne var 

biliyor musunuz? Size söyleyeyim: burada bir trajedi yok ve olağanüstü bir şey de yok. 

Bir iblis tarafından manipüle edilen neredeyse tüm insanlar bu şekilde davranır. 

Tanrı'ya şükür, bu hasta doktorun daha kötü durumda olduğunu fark etti (Diana: Bu 

durumun komikliği), sadece komik. Evet, komik olma noktasına geldi, oysa küçük bir 

meselesi var, çünkü aşk ilişkisi ve ilişkisi sallantıda. 

 

Buna değinelim. Tamam mı? İnsanlar arasındaki ilişkiler. Bir şey bizi neden incitir? 

Birisi... İnsanlar genellikle ayrılır, birisi yanlış bir şey söylemiştir, yanlış bir şey 

yapmıştır, yanlış bir şekilde davranmıştır, gururlu olmaya karşı gururlu olmak. 



Bilirsiniz, bu çakmak taşının çakmak taşına sürtünmesi gibidir ve kıvılcımlar etrafa 

saçılır, bunu ifade etmenin başka bir yolu yoktur. Tüm bu aptallıklar ve boşanmaların 

çoğu gerçekten de gurur yüzünden gerçekleşiyor. Sadece biri diğerine boyun eğmiyor, 

kim kime hükmedecek. Ve eğer kişi güç ve hakimiyet arıyorsa, bu ne anlama gelir? 

Sadece şeytan tarafından kontrol edildiği anlamına gelir, başka bir şey değil. 

 

Anlayana kadar, arkadaşlar, tekrar söylüyorum, akrabalarımız, en yakınlarımız bile 

özgür bireylerdir, sizinle aynı haklara sahiptirler ve hata yapma hakları vardır, 

seçimlerini değiştirme hakları vardır. Bizden bıkmış olabilirler ve farklı yaşamak 

istiyor olabilirler - bunu yapmaya hakları var. Biri sizi terk etti ya da size yanlış bir 

şekilde baktı diye üzülmek çok saçma ve aptalca. Neden? Çünkü aslında bizi terk 

edenler, belki de bizden çok daha dürüsttürler. Neden? Çünkü bir ailede çatışma varsa 

ve bu boşanmayla sonuçlanıyorsa, yalancı ve istismarcı aslında aileyi bir arada 

tutmaya çalışan kişidir. Neden? Çünkü "bu benim, kime hükmedeceğim" ya da "bana 

kim bakacak" ya da basitçe söylemek gerekirse "kime zorbalık yapacağım". Diğeri ise 

sadece terk eder. Neden? Çünkü o daha dürüst bir insan. Eğer tırpan ve taş 

uyuşmuyorsa, o zaman ayrılmaları gerekir. Bunda doğal olmayan ne var? Basit bir 

soru. Yoksa hayatınız boyunca buna katlanmalı ve acı mı çekmelisiniz? 

 

Çoğu zaman insanların, çoğunlukla da kadınların, alkoliklere ya da uyuşturucu 

bağımlılarına acı çektirmesi ve tahammül etmesi de "hoşuma gidiyor" (Diana: Evet). 

Bilirsiniz, böyle bir annelik başarısı: "Onu yeniden eğiteceğim, çünkü bazen içmeyi 

bıraktığı anlar oluyor ya da başka bir şey..." Bir dakika, eğer bir insan alkolikse, alkolü 

kötüye kullanıyorsa ya da uyuşturucu bağımlısıysa ve bunlar onun için ailesinden çok 

daha değerliyse, o zaman burada hangi aileden bahsediyoruz (Diana: Evet)? Ve kadını 

geride tutan nedir? "Ne yani, onu terk mi etmeliyim? Sonuçta o bir köpek değil" 

(Diana: İhanet), aynı zamanda ihanet. 

 

Görüyorsunuz, "İnsanlığı yok edeceğim ama bir kuşu kurtaracağım" gibi. Bilirsiniz, 

böyle bir kahramanlık ve cesaret, sadece gülünç olan aptallık. Değil mi? İnsanlar risk 

almaya başladığında, ince buz üzerinde yürümeye başlarlar, çünkü gölün ortasında 

sıkışmış küçük bir tavşan vardır. Yani kişi kendi hayatını riske atar ve aynı zamanda 

diğer insanların ayna nöronları için koşullar yaratır, ondan sonra başka biri 

kahramanlık göstermek istediğinde ve küçük bir tavşanı kurtarmak için koştuklarında. 

Karşılaştırın: bir hayvan ve bir insan. Anlıyor musunuz? 

 

Bu, insanlar insan hayatınn değerini anlamadığındadır, bu noktada şeytanın Ruhsal 

Dünyayı soyduğunu anlamıyorlar; şeytan küçük bir tavşanı kurtarmak uğruna, bile 

bile, %50 oranla bile olsa, tamam olmamış bir Meleği ölüme, bir altbenliğe itiyor. Bu, 

küçük bir tavşanın yaşamı için bir insanın şu anda ölebileceği %50'dir. Oysa bir sürü 

insan kıyıda durup "ne kahramanlar kaçtı" diye alkış tutar. Bu karşılaştırılabilir bir 

bedel mi? Basit bir soru. Diğerleri diyecek ki, "Yani, görmezden mi gelelim?" 

Gördüğünüz gibi, insan hayatına umursamazca davranmamalısınız, o bu dünyada var 

olan en değerli şeydir. Bu gezegendeki tüm hayvanlar bile tek bir insan hayatına 

değmez. Neden? Çünkü bir Melek bir insandan doğabilir, herhangi bir hayvandan 

ortaya çıkmaz. Mesele bu. Hayat hafife alınmamalıdır. 



Diana: İnsanlar insan hayatının değerini anlamadıklarında, şeytanın küçük bir tavşanı 

kurtarmak uğruna, %50 oranla bile olsa, kasıtlı olarak yerine getirilmemiş bir Meleği 

ölüme, bir alt kişiliğe ittiğinde, bu noktada şeytanın sadece Ruhsal Dünyayı 

soyduğunu anlamazlar. Bu, küçük bir tavşanın yaşamı için bir insanın şu anda 

ölebileceği %50'dir. Bir sürü insan kıyıda durup "ne kahramanlar kaçtı" diye alkış 

tutarken. Peki, bu karşılaştırılabilir bir bedel mi? Basit bir soru. Diğerleri diyecek ki, 

"Yani, görmezden mi gelelim?" Gördüğünüz gibi, insan hayatına umursamazca 

davranmamalısınız, o bu dünyada var olan en değerli şeydir. Bu gezegendeki tüm 

hayvanlar bile tek bir insan hayatına değmez. Neden? Çünkü bir Melek bir insandan 

doğabilir, herhangi bir hayvandan ortaya çıkmaz. Mesele bu. Hayat hafife 

alınmamalıdır. 

 

Diana: Yaşamın değerinden bahsetmişken, şu anda yaşanan öyle büyük ölçekli 

gerçekler var ki, aslında bakması bile korkutucu. İnsanlar savaş bölgesini terk ediyor. 

Özellikle ilk mültecileri hatırlıyoruz, çoğunlukla kadınlar çocuklarını da yanlarına 

alarak ayrılıyorlardı (İgor Mihayloviç: Evet). Kaçıp gittiler. Amaçları neydi? Tek bir 

amaç: kendi hayatını ve çocuğunun hayatını kurtarmak. Her şey net görünüyordu. Üç 

hafta geçti, bir ay, özellikle 2-3 ay ve işte bir mesaj geldi: "Geri dönmek istiyorum." 

Nereye? Neden? (İgor Mihayloviç: Çocukla bombardıman altına.) Neden dönmek 

istiyorsun? "Burada kendimi rahat hissetmiyorum" ama bu yaşam standartları bir 

şekilde... (İgor Mihayloviç: Eskiden daha rahattı), evet, eskiden öyleydi. Öyleydi. 

 

Ancak başka bir kategori daha var ve bu kategori de çok geniş, insanlar kaçtıklarında 

ve konforları kaybolmadığında, çünkü bunu karşılayabiliyorlar, mali düzeyleri buna 

izin veriyor, arkadaşları onlarla tanıştı ve onlara yardım etti vb. O zaman onlara 

sorarsınız, 

 

- Bunu neden istiyorsun? 

- Geri dönmek istiyorum. 

- Bir çocukla, ateş altına. Neden? 

- Burada kendimi gerçekleştiremiyorum. 

 

Tüm bunların psikiyatrik bir bakış açısıyla kolayca açıklanabileceğini anlıyorum. Ama 

biliyorsunuz, aslında sorunun bedeli insan hayatıdır ve insan bunu istemez...    

 

Igor Mihayloviç: Çocuğun hayatı. 

 

Diana: Çocuğun hayatı ve kişinin kendi hayatı. 

 

İgor Mihayloviç: Her şeyden önce, bir insan olarak, kendi hayatınızı riske atmaya 

hakkınız yoktur, sadece yoktur. İkincisi, bir başkasının hayatını riske atmak kesinlikle 

yasaktır, buna izin verilmez, kabul edilemez. Peki çocuğunuzun hayatını nasıl riske 

atabilirsiniz? O zaman ne tür bir annesiniz? Basitçe, övüldüğünüz, birilerinin sizi 

yücelttiği ve basitçe söylemek gerekirse, gözünüzü boyadıkları ve size iyi bir insan 

olduğunuzu söyledikleri bir yere geri dönmek istediğiniz için. Çocuğunuzun hayatını 



riske atarak kendinize bir tür konfor ya da statü sağlamaya çalışırsanız nasıl iyi 

olabilirsiniz? 

 

Kendinizle ilgili olarak, bu hakka sahipsiniz. Yine de tekrar ediyorum: eğer bundan 

kaçınabiliyorsanız kendi hayatınızı bile riske atmaya hakkınız yok. Bu yanlıştır. Çünkü 

o anda, düşüncesizce, diyelim ki dikkatsizce hayatınızı riske attığınızda, bunlar 

şeytanın hileleridir ve o anda siz onun kölesisinizdir, o sizi itmektedir, Melek doğanızı 

değil. Mesele budur. Ve sonra da Tanrı'yı suçlarlar. Öyle değil mi? "Tanrı nereye 

bakıyordu?" Ama neden O'ndan yüz çevirelim ve sonra da bu şekilde olduğu için 

üzülelim? Sonuçta bu bizim hatamız. 

 

Bugün itibariyle, insanlık olarak Tanrı'dan uzaklaştık ve işte sonuç - dünyamız. Ve 

gerçek şu ki. Eğer Tanrı'dan ve O'nun elçilerinden yüz çevirmemiş olsaydık, 

Peygamber'in bahsettiği o köpek, dünyamızı paramparça eden o hayvan, şu anda 

dünyamızda kuduruyor olur muydu? Ve biz onu durdurmadıkça da durmayacaktır. 

Yine de onu ancak birlikte, hep birlikte durdurabiliriz. Bizler, insanlar, hepimizin 

hayatını kurtarmak için birbirimizi nasıl motive edebiliriz? Bu güzel bir soru, değil 

mi? Modern dünyamızda. Hepimiz birleşelim diye herkese para mı dağıtmalıyız? Bu 

işe yaramaz. Tüketimci formatımızda diğer seçenekler neler? Hayata karşı bir tehdit 

mi? Şu anda buna tanık oluyoruz, kelimenin tam anlamıyla, az önce bir annenin kendi 

rahatı için çocuğunu nasıl bombaların ve mermilerin uçuştuğu, insanların öldüğü ve 

öldürüldüğü bir yere götürdüğünden bahsettik, sırf bir tür rahatlık yanılsamasını 

yeniden elde etmek için. Bizim dünyamız böyle bir yer. Ve herkes için üzerinde 

düşünmeye değer. 

 

Tatiana: Peki ne yardımcı olacak, İgor Mihayloviç? Birleşmeye ne yardım edecek? 

Ayna nöronların çalışması mı? 

 

İgor Mihayloviç: Ayna nöronların çalışması da. 

 

Tatiana: Mesele şu ki, elbette meydana gelen bu korkunç olaylar ve hatta Türkiye'nin 

güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen depremde, görüntüleri 

izlediğinizde pek çok insan her videoda "Allah, Allah, yardım et!" diye bağırıyor. Ve 

herkes yaşanan felaketlerin bir yerlerde insanların uzaklaşmış olmasından 

kaynaklandığını anlıyor ve içten içe bunu anlıyorlar, Allah'tan uzaklaştılar, 

Peygamberin öğretisinden uzaklaştılar ve bu içsel kardeşliğe ihanet ettiklerine, 

birbirlerinden ayrıldıklarına dair bir anlayış var. 

 

Ve yardım etmenin, beklentisiz yardım etmenin ne kadar önemli olduğuna dair 

söylediklerinizi çok iyi hatırlıyorum, çünkü bu yardımdaki en değerli şey sadece bir 

insan olarak kendinize yardım etmeniz değil, aynı zamanda insanların farkında bile 

olmadığı bir şey, "dostlar" ve "düşmanlar" arasındaki bu bariyerleri silme şeklidir. Size 

yabancı görünen bir grubun en azından bir üyesi size yardım ettiğinde, bu empatiyi 

sadece o kişiye karşı değil, tüm gruba karşı hissetmeye başladığınızı gösteren pek çok 

deney var. 

 



İgor Mihayloviç: Tüm gruba doğru. 

 

Tatiana: Bir çok insan "Şimdi zor bir dönem, kriz zamanı" diyor. Evet, bir dereceye 

kadar fırsatların da olduğu bir dönem. Ama aslında akut bir soru var: bundan sonra ne 

inşa edeceğiz? Birçok insanın "hayat kayboldu" dediğini hatırlıyorum, ama aslında 

kaybolan hayat mı? 

 

İgor Mihayloviç: Gerçekten hayat mı? 

 

Tatiana: Evet, gerçekten hayat mı? Şimdi bu hayatı, gerçek hayatı inşa etmek için 

doğru zaman. Kaybolmakta olan bu simülasyon, bu illüzyondur. 

 

İgor Mihayloviç: Şimdi önümüzde gerçekten eşsiz bir zaman var. Toplum olarak 

hepimiz bu simülasyondan kurtulabilir ve gerçekten de gerçek bir dünya inşa edebilir, 

Yaratıcı Toplumu kurabiliriz. Bu, herkesin içten içe hayalini kurduğu türden bir dünya. 

Bunlar herkes için yumuşak yastıklar. Neden? Çünkü bugüne kadar daha iyi bir fikir 

bulunamadı. Tüm sorunlarımızı çözecek ve tüm hayallerimizi gerçekleştirecek olan 

budur. Ama biz bunu yapmıyoruz. 

 

Hayır, bize gelince, aslında biz yapıyoruz. Ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca 

gönüllü bu fikri hayata geçirmek için çabalıyor, bunu yapıyoruz. Ama neden insanlık 

olarak biz bunu benimsemiyoruz? Neden sesimiz duyulmuyor, biliyor musunuz? 

Çünkü biz, toplum olarak, biz insanlar, yöneticilerimizin kararından en çok zarar 

görenleriz; onlar bir savaş başlatmaya karar verdiler, ama ölenler bizleriz. Basit bir 

soru: onlar ölüyor mu? Hayır. Onların çocukları ölüyor mu? Hayır. Kim ölüyor? Biz, 

dostlarım. Neden biz? Çünkü biz hiç kimseyiz ve hiçbir şeyiz. Bunun ne kadar üzücü 

olduğunu görüyor musunuz? 

 

Tatiana: Çok üzücü. 

 

Igor Mihayloviç: Buyurun. Bu yüzden biz kimiz?  

 

Tatiana: Özgür değil, bu şekilde adlandıralım. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, ya da onların dediği gibi "aşağıdan gelen insanlar". Biz de 

aşağıdan insanlar olarak dünyayı değiştirmeye karar verdik. Televizyonda bizim 

hakkımızda iyi şeyler söyleyecekler mi ya da basında iyi şeyler yazacaklar mı? Hayır. 

Neden? Çünkü tüm televizyonlar ve basın, bizim için yeni senaryolar uyduran ve 

onların kahraman olabilmesi için bu dünyada kendi hayatlarımız pahasına uygulamak 

zorunda olduğumuz "kahramanlara" ait. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Elbette neden bahsettiğinizi anlıyorum, kitle iletişim araçlarının aslında 

farklı bir görevi var. Bizim görevimiz birleşik bir insan egregorunu bir araya getirmek. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, günümüzde medya birleşik benliğimizi yok eden, onu 

küçük parçalara ayıran, bir benliğin diğeriyle çarpışmasını teşvik eden bir araçtır, 

böylece El zamanlarında olduğu gibi kendi kendimizi yok etmeye girişiriz. Öyle değil 



mi? Evet, o zamanlar tek bir El vardı, oysa şimdi onlardan biraz daha fazla var. Ama 

değişen bir şey var mı? Günümüzde insan gerçekten insan mıdır? Basit bir soru. Kimin 

hayatı en yüksek değer olarak görülüyor. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir başka soru daha var, insanlar bir şekilde bir başkasına 

yardım etme ihtiyacı hissediyor ve "Ama benim ne gibi kaynaklarım var? Hangi 

fırsatlara sahibim? Evet, katılıyorum. İyi gibi görünüyor ve başka bir kişiye yardım 

etmek ve bu anlaşmazlık engelini aşmak gerekiyor ve ben de kendimi daha iyi 

hissedeceğim." Ama bir insanın ne gibi kaynakları vardır? 

 

İgor Mihayloviç: Muazzam kaynaklar. Bunu söylüyorsa, konuşabiliyor demektir, 

hayata geçirmediği çok büyük bir kaynağı var demektir. Anlıyor musunuz? 

Açıklayacağım, arkadaşlar. Evet, bizler sadece insanız ve tepedekiler tarafından 

kolayca manipüle edilebiliyoruz. Ancak onların otoritesi bizim omuzlarımızda - cevap 

bu. Ve gerçekte, eğer insanlar bir şey istiyorsa, bu onların istediği şekilde olacaktır. 

Sadece etrafımızdakilere bunu anlatmamız gerekiyor. Ama onlara öyle bir şekilde 

anlatmalıyız ki onlar da başkalarına, çevrelerindekilere anlatmak istesinler. Hepsi bu 

kadar, dünya değişir. Ve ne televizyona ne de basına ihtiyacımız var, hiçbir şeye, 

çünkü bir süre sonra onlar da bizim söylediklerimizin aynısını söylemeye 

başlayacaklar, bu dünyadaki çoğu insan bundan bahsetmeye ve bunu istemeye 

başladığında. Ama bu, tüm insanlığın hayatta kalması için bir şanstır. Tek soru bunu 

uygulayıp uygulamayacağımız. 

 

Tatiana: Bunun aslında altın bir zaman olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum (İgor 

Mihayloviç: Kesinlikle). Birçok insan şu anda, evet, zor bir zaman olduğunu, belki de 

uygunsuz bir zaman olduğunu düşünüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu bir değişim zamanı. Ve önümüze muazzam fırsatlar çıkıyor, 

dünyayı gerçekten değiştirebiliriz. Köleler olarak, birilerinin elinde bir araç olarak var 

olmayı bırakabilir ve bu dünyanın efendileri olarak tam ve onurlu bir şekilde yaşamaya 

başlayabiliriz, çünkü Allah bize bu dünyayı herkes için verdi. Peygamberin sözlerini 

hatırlayın, onun anayasasını hatırlayın, onun davranış biçimini hatırlayın. Sonuçta 

önemsiz şeyler yüzünden birbirimizle tartışıyoruz, değil mi? Ama onun hayatından, 

insanların en iyisinin hayatından bölümleri hatırlayalım - o Allah'ın kendisi tarafından 

kutsanmış bir adamdır. O ne yaptı ve nasıl yaşadı? 

 

Basit bir örnek verelim: Peygamber'in bitişiğinde yaşayan ve her gün kapısına çöp atan 

bir Yahudi. Öyle değil mi? Peygamber de ona tek bir kötü söz söylemeden o çöpü 

dışarı çıkardı. Arkadaşları, yani sizin ve benim gibi olanlar, Peygamber'e bunu 

yapmayı bırakması için o Yahudiyle konuşmasını tavsiye ettiklerinde, Peygamber 

insanların en iyisi olarak, "Hayır, ben hepinize örnek oluyorum" dedi ve çöpü dışarı 

çıkarmaya devam etti. Ve bir gün dışarı çıktığında hiç çöp olmadığını görünce, o 

Yahudi için endişelendi ve evine gitti. O sırada adam hasta yatıyordu. Eğer Peygamber 

gelmemiş ve ona yardım etmemiş olsaydı, adam ölecekti. Meseleyi anlıyor musunuz? 

Ama daha sonra o Yahudi, Peygamber'i takip etti. Bu arada biz birbirimize çöp 

atıyoruz ve kimsenin bilmediği bir yere gidiyoruz. Ama bir şansımız var. 



Tatiana: İgor Mihayloviç, bu yüksek ahlak örneği için çok teşekkür ederim. 

Gerçekten bu Sevgiyi ve duyguları içinde taşıyan ve barındıran herkesin çabalamak 

isteyeceği bir örnek... 

 

İgor Mihayloviç: Bu her insanın sahip olduğu şeydir. Kendilerini kesinlikle bu 

dünyada kaybolmuş olarak görenler bile, dedikleri gibi, bu umutsuz insanlar bile 

Benliğe ve bir ruha sahiptir. Ve Benlik olarak, tüm bu dünyanın, tüm bu simülasyonun 

özün bir sapkınlığı olduğunu gayet iyi anlarlar; dünya farklı olmalıdır. Ve herkes 

bunun nasıl yapılacağını anlar. Sadece şeytan bizi bir araya gelmekten ve birleşik bir 

egregor yaratmaktan alıkoyar. Ama bu yalnızca şeytandır ve bizi yalnızca 

kafalarımızda engeller. Peygamberi hatırlayın, İsa Mesih'i hatırlayın. Eğer bunlar sizin 

için otorite figürleri değilse... o zaman Kerberus'u düşünün. Hepimizin farklı 

davranması için çok iyi bir teşvik. Ve bu doğru. 

 

Zamanımızın ne anlama geldiğini anlıyor musunuz? Ya peygamberleri izleriz ya da 

peygamberin canavarına, bekçi köpeğine yem oluruz. Bu aslında adil değil mi? Bu en 

büyük adalettir. Ve Allah bize yeni bir fırsat gönderiyor, tüm insanlığın değişmesi için 

yeni bir şans. Öyleyse Allah'ın iradesini gerçekten dinlemek ve yerine getirmek, bu 

dünyayı değiştirmek için irademiz yok mu? Biliyorsunuz, tüm bu alışkanlıklar, 

gelenekler, alıştığımız her şey, hepsi çok yakında yok olacak. Bu gerçekten doğru. 

Öyleyse bu değişiklikleri hayatlarımızı iyileştirmek, kendimizi değiştirmek ve düşman 

olmayı bırakmak için kullanalım. İnsanların en iyisini takip edelim ve onu örnek 

alalım. Evet, bir süre için çöpleri atmak zorunda kalacağız, hatta belki birilerinin 

peşinden gideceğiz. Ama daha sonra, peşinden çöp attığımız kişiler dostumuz olacak. 

Henüz anlamıyorlar ama anlayacaklar. 

 

Çok şey yapabiliriz arkadaşlar. Ve hatta o Peygamber'in köpeğine sıkı bir tasma ve 

kısa bir tasma takabiliriz. Bize her şey verilir. Ama bize her şey ancak bir bütün 

olduğumuzda verilir, şu anda olduğumuz gibi dünyanın tek bir vazosundan parçalar 

olduğumuzda değil. Hepimiz bunu düşünmeliyiz. O zaman tüm üzüntüler ortadan 

kalkacaktır. O zaman hiçbir psikolojik sorun kalmayacaktır. Bu doğru. Neden bu kadar 

çok sorunumuz var? Basit bir soru. Tüm psikolojik sorunlarımızın tek bir kökü vardır. 

 

Diane: Bencillik. 

 

İgor Mihayloviç: Sadece bu. 

 

Diana: Hepsi bu. 

 

İgor Mihayloviç: Sadece bencillik. Doktorun size söylediği de bu. Ama bencilliğimizi 

ve kendimizi sevmeyi Tanrı sevgisiyle değiştirirsek, pek çok şey değişecektir. Değil 

mi? 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: O yüzden arkadaşlar, birbirimizi sevelim ve dünya değişsin. Değil 

mi? 



 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. 

 

Diana: Teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. Teşekkürler, dostlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 


