
HEDEF: RUHSAL KURTULUŞ 

 

Ruhsal yolda bir hedef belirlemenin önemi hakkında. Ruhsal yolda önemsiz şeyler 

yoktur, çünkü şeytan önemsiz şeyler aracılığıyla hareket eder ve insanı asıl konudan 

saptırır. Hedef yol gösteren bir yıldız gibidir. Ona ulaşmak için çabalarsanız, 

ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz. 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızdan birinde - Nasıl Güçlü Bir Şahsiyet Olunur,  

izleyicilerimize "Melek ile şeytan arasındaki fark nedir?" sorusunu sormuştunuz. 

Elbette çok sayıda mektup aldık. Ve izleyicilerimize bu tür geri bildirimler için çok 

minnettarız. Bu nedenle bugün bazı cevapları dile getirmek istiyorum: "Melek Diridir, 

şeytan ise ölüdür"; "Meleğin özü Sevgi ve Sonsuzluktur, şeytanın özü ise açlık ve 

geçici varoluştur"; "Şeytan insanı durmadan soyan ve öldüren aç ve ruhsuz bir 

programdır, Melek ise Ruhsal Dünyanın sakin ve kesinlikle cömert bir parçasıdır; 

Melek Sevgi doludur ve onu paylaşır", "Melek özgürdür, şeytan ise her zaman 

köledir"; "Melek çokluk içinde birliktir ve birlik arzusudur, şeytan ise bölünme, 

bütünün parçalara ayrılması ve egemenlik arzusudur." İzleyicilerimizin cevapları 

hakkında nasıl yorum yapabiliriz? Hangisi doğru ve hangisi Gerçeğe daha yakın? 

 

İgor Mihayloviç: Esasen herkes haklı arkadaşlar. Bunlar çok güzel ve çok derin 

cevaplar. Aslına bakarsanız tek fark özüdür ama bu radikal, tam tersi. Yani herkes iyi 

yaptı, herkes doğru cevap verdi. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, bazı insanlar siz bu soruyu sorduğunuzda 

aniden bilinçlerinde cam gibi bir göl olduğunu, tek bir düşünce olmadığını ve bu 

soruya herhangi bir yanıt bulmanın bile imkansız olduğunu anladıklarını paylaşıyorlar 

(İgor Mihayloviç: Sorular bunun içindir...); bu konu bazen bazı bilinçler için tabu bile 

olabiliyordu. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Tam olarak bu nedenle arkadaşlarımıza bu soruyu sorduk, 

bilinçlerinin kimin tarafında olduğunu görsünler diye. Bazı konular üzerinde çok uzun 

süre konuşabilir ve felsefe yapabiliriz. Öyle değil mi? Ama bir soru derin hakikatlerle, 

gerçek hakikatlerle, Sonsuzluğa dokunan, görünmez dünyaya dokunan hakikatlerle 

ilgili olduğunda, bazen bilincimiz basitçe işlemeyi reddeder ya da zorla, diyelim ki bir 

sürü oyalamayla bir şeyler yapmaya çalışır, ama hiçbir hareketlilik gözlenmez. 

 

Tatiana: Doğru.  

 



İgor Mihayloviç: Çoğu insan için durum budur. Ne yazık ki bu doğru. Neden böyle? 

Çünkü bilinç zayıflıklarını büyük bir güçlükle açığa vurur. Ve şeytana, iblislere ya da 

başka bir şeye karşı bir şey söylemek konusunda isteksizdir. Bilincimizin olması 

gerektiği gibi işlemeye başlaması için, dostlarım, onun dizginlenmesi gerekir. O 

zaman gerçekçi, spesifik olacak ve yüksek sesle konuşmayacaktır. Ve bunun için çaba 

göstermelisiniz.  

 

Tatiana: Arkadaşlarımızın bir yorumunu da hatırlıyorum: "İgor Mihayloviç "Melek 

ve şeytan arasındaki fark nedir?" sorusunu dile getirdiğinde, ateş ve su gibi her şeyde 

farklı olduklarını anlıyorsunuz." Aynı zamanda insanlar bu soruda çok daha fazlası 

olduğunu hissettiler (İgor Mihayloviç: Tabii ki daha fazlası). Kendilerine bu cevabı 

vererek, sanki ölüler ve diriler, Hayat ve ölüm arasındaki bu sınırı ve bu çizgiyi çizmiş 

gibi oldular. Ve şimdi, bu kriterler sayesinde, gün boyunca kimin tarafında olduğunuzu 

ilişkilendirebileceğinizi anlıyorsunuz: bölüyor musunuz, yoksa birleşme, uzlaşma mı 

arıyorsunuz, evet, açık ve dürüst müsünüz, yoksa yalan söyleyip manipüle mi 

ediyorsunuz, cezalandırmak mı istiyorsunuz (bilincin her zaman istediği gibi), yoksa 

tam tersine daha merhametli ve şefkatli misiniz? İşte tam olarak bu soruda, pek çok 

kişi kendileri için çok daha büyük bir şey buldu... 

 

İgor Mihayloviç: Ve size söyleyeyim: harika iş çıkardılar. 

 

Tatiana: Aslında İgor Mihayloviç, videolarımızdan birinde hedefin öneminden, içsel 

ruhsal kurtuluş için hedef belirlemenin ve buna dayanarak bu ruhsal yolda ilerlemenin 

öneminden de bahsetmiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Ama bir hedef olmadan hiçbir şey işe yaramaz. İnsanın gerçekten 

bir hedefi olmadığında, sadece durgunlaşır. İş hayatında, çalışmalarda sonuç elde 

etmek imkansızdır; aslında bir hedefiniz yoksa herhangi bir konuda iyi sonuçlar elde 

etmek imkansızdır. İşte basit bir örnek: bacakları olmayan, protezleri olan ama yine de 

dağları fetheden insanlar var. Son derece zor koşullarda yaşayan insanlar var. Diyelim 

ki Afrika'da fakir ve yoksul bir insan vardı, ama bu kişi kendine bir hedef belirledi ve 

bu hayatta çok şey başardı. Bilirsiniz, hiçbir beklentisi olmayan bir bataklık gibi 

görünebilir, ancak bir kişi hiçbir beklentisi olmayan bir bataklıkta olduğunu kabul 

ederse, orada kalacaktır. Mesele de bu zaten.   

 

Hedef yol gösteren bir yıldız gibidir. Eğer ona ulaşmak için çabalarsanız, dostum, 

mutlaka ulaşırsınız. Tek şey şüphe etmemeniz gerektiğidir. Şüphe başka bir engeldir, 

bu son derece önemlidir ve bunu bilmek zorundasınız. Sanırım şüpheleri ve nelere yol 

açtıklarını başka bir zaman tartışacağız dostlar. Şüphe korkunç bir şeydir, bu doğru. 

Ama bu çok önemli ve bunun farkında olmalısınız. Diyelim ki, önemsiz cehalet 

nedeniyle hayatta ne gibi sorunlar yaşıyoruz ve bizi neler engelliyor.   

 

Pek çok insan istiyor ve arzuluyor gibi görünüyor, ruhsal yoldalar ve tüm bunlar ve bir 

hedefleri varmış gibi görünüyorlar, ama bunun bir hedef olmadığını henüz fark 

etmiyorlar, temel şeyleri bile anlamıyorlar; ama şüpheleri var. Ve bu şüpheler her şeyi 

mahveder. Neden? Çünkü yine temel şeyleri anlamadıkları gerçeğine geri dönüyorum. 



Ruhsal yolda hiç de önemsiz şeyler yoktur, dostlar. Aslında şeytanın işlevini 

düşünürsek, çoğunlukla, önemsiz şeyler aracılığıyla hareket eder. Size birazcık kanca 

atar ve ardından koca bir kartopu gelir ve hayatınızda büyük olaylara dönüşür ve bu tür 

pek çok vaka biliyoruz. 

 

Aslında, biraz konudan sapacağım, iyi arkadaşlarım vardı. Neden "vardı?" Çünkü 

onlar aslında çoktan gittiler. İyi çocuklardı, akıllı çocuklardı, sporculardı, birlikte 

çalıştık ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra biraz iş hayatına daldılar ve oradan 

bir daha çıkamadılar. Onlar gerçekten, diyebilirim ki, kalbi dolu adamlardı, bir 

hedefleri vardı, ama diyelim ki, bulanıktı, temel değildi, gerçek bir hedef değildi. 

Ruhsal olana bir ayakla talip oldular ve onun üzerinde durdular, iki ayakla değil. 

Neden? İnsanın hedefi bulanık olduğunda, bir referans noktası görüyor gibi görünür 

ama böyle bir arzusu yoktur. Böylece hayat karmaşıklaştı, Sovyetler Birliği'nin çöküşü 

gerçekleşti ve pek çok insan iş hayatına atıldı, hayat böyleydi. Ve bataklığa 

saplandılar. Öyle bir batağa saplandılar ki uygulama yapacak zamanları kalmadı - 

bunu böyle tanımlıyorlar. Neden böyle oldu? Gevşediler. Bu yüzden, dikkatli bir 

şekilde ifade edelim, sorunları artmaya başladığında bir toplantı yaptık. Yardıma 

ihtiyaçları olduğu için geldiler ve biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olduk. 

Ama asıl mesele şuydu ki bunlar tamamen farklı adamlardı.     

 

Onlarla eski dostlarla olduğu gibi samimi bir şekilde sohbet ederken, "Arkadaşlar, siz 

ne yaptınız?" diye sordum. "Anlıyoruz, tövbe ediyoruz, ama birkaç kuruş kazanmak 

istedik" dediler ve sonra burada, maddi dünyada onlar için bir hedef belirdi, havalı ve 

zengin olmak; o zamanlar modaydı. Oldular ama uzun sürmedi. Bu zenginlikten sonra, 

bu havadan sonra, deyim yerindeyse, bu dünyanın gerçekleri geldi. Onlardan kopmaya 

çalıştılar ama yine tavsiyelere uymadılar... O günlerde de böyle şeyler oldu, 

bugünlerde de bazen oluyor. Oysa bu sadece bir tutkuydu. Başlangıçta yaşamak için 

birkaç kuruş kazanmak istediler, sonra daha fazlasını istediler, sonra ruhsal olanı 

unuttular ve sonra ihanetin intikamı alındı. 

 

Tatiana: Bilinç, insanlar için bu hedefi bulanıklaştırır (İgor Mihayloviç: Çok fazla). 

Bu çok önemli... 

 

İgor Mihayloviç: Amaç baskın ve temel olmalıdır. Bunu, bir insanın ağır hasta olduğu 

ve doktorların ellerini kaldırıp "Yardım edemeyiz" dedikleri bir durumla 

karşılaştırabilirim. Sonra, bazı insanlarda, sadece bazılarında, hayatımda yeterince 

görmüş olmama rağmen, yaşama arzusu ortaya çıkar. Ve hiçbir şüphe duymadan, 

hiçbir şey olmadan başlıyorlar, ama hayata tutunmaya başlıyorlar ve kesinlikle onu 

buluyorlar. Demek istediğim, eğer bir insam gerçekten yaşamak istiyorsa, yaşam onun 

hedefiyse, sağlık hizmetleri güçsüzleşir. Ama yine de iyileşmek demek kendini 

kurtarmak demek değil. Evet, bir süreliğine diyelim ki kişi burada kazandı ama aslında 

Ebedi Hayatı kazanmış değil. 

 

Ama ruhsal yolda tam olarak aynı hedef belirlendiğinde, insan mutlaka Tanrı'ya 

ulaşacaktır. Dolayısıyla hedef çok ama çok önemlidir. Pek çok kişi şöyle der: "Nasıl? 

Bir hedef olduğu açık, tamam. Ama hepimiz yaşamak istiyorsak, hepimiz 



bedenlerimizin ölümünden sonra dünyamızın değişeceğini ve ya cehennem ya da 

cennet olacağını çok iyi anlıyorsak, nasıl hedef olmaz? Elbette cennet. Kim 

cehenneme gitmek ister ki?" İşte burada bir paradoks ortaya çıkıyor: bunu anlıyoruz 

ama buna inanmıyoruz bile. Neden? Çünkü onu bilinçle tartıyoruz. Oysa bilinç bunu 

algılamıyor. Bu, diyelim ki arkadaşlarımıza verdiğimiz küçük bir görev gibi: "Melek 

ile şeytan arasındaki fark nedir?" sorusuna cevap vermeleri. İnsanlar bunun üzerine 

düşünmeye başladıklarında, bilinci konuşturduklarında, bu sorunun derinliğini ve 

bilgeliğini anlamaya başladılar ve çok daha fazlasını öğrendiler. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

İgor Mihayloviç: Aynı şey burada da geçerlidir, diyelim ki bir insan kendisi için bir 

hedef, yani ruhsal kurtuluş, yani Hayat oluşturmaya başladığında, çok şey yaşar. 

Tartmaya, değerlendirmeye ve olaylara gerçekçi bir şekilde bakmaya başlar. Ve Hayatı 

kazanma arzusu içinde gerçekten alevlendiğinde, o zaman tek bir şeytan bile onu 

durduramaz. Hayatındaki tüm olaylar, deyim yerindeyse, tek bir şeye yol açacaktır - 

kişinin ruhsal özgürlüğünü kazanması. Ama şeytan bununla da oynayabilir. 

 

Pek çok insanı saptırır. Size arkadaşlardan bahsetmiştim. Öyle değil mi? Tek 

istedikleri "yaşamak için birkaç kuruş kazanmaktı" ve kendilerini kaptırdılar. Birkaç 

kuruş kazandıklarında daha fazlasını istediler ve amaçları manevi başarıdan maddi bir 

şeye dönüştü. Yani, daha sonra kendileri açıkça kendi potansiyellerini görerek ve 

gözlemleyerek, burada, bu dünyada iş dünyasının en havalısı olmak istediklerini 

söylediler. Bu dünyada her Vijay için bir Raja vardır. Nasıl çarpıtırsak çarpıtalım, her 

zaman daha zengin biri vardır, her zaman daha başarılı biri vardır ve nasıl çarpıtırsanız 

çarpıtın, hayalinize ulaşmaya bir adım kaldığında, çoğunlukla, dünya etrafınızda 

değişmeye başlar ve oyunun kuralları da dahil olmak üzere her şey değişir. Büyük 

oynayanlar arasında bununla kim karşılaşmadı ki? Sonuçta bu doğru. Ama ruhsal 

gelişimde böyle olmamalıdır. Ruhsal gelişimde hedef değiştirilmemelidir. Ve ona 

ulaşılmalıdır. 

 

Tatiana: Doğru, bu yönü asla değiştirmemek çok önemli. 

 

İgor Mihayloviç: İşte bütün mesele bu. Tüm adımlarınız hedefinize yönelik 

olduğunda ve her adımda onu daha da yakınlaştırdığınızda, her şey yoluna girecektir. 

Ama birazcık yoldan saparsanız, tamamen farklı bir yol izlersiniz. Bu da uzun ömürlü 

bir sorundur dostlarım. Çünkü insanlar, "Ben şu kadar yıldır şu ya da bu dindeyim, 

şuna ya da buna hevesliydim, çabalıyordum ama neden başaramadım?" diyorlar. 

(Tatiana: Sonuç nerede?) Oysa cevap tam orada. Elbette. İçi boş kalmıştır. Diyelim ki, 

cevap her zaman göz önünde: ayartma ve dikkat dağınıklığı. 

 

Yine, o dua uygulamalarını alsak bile, tamam mı? Açıkçası, yüksek sesle 

söylediklerimiz sadece kelimelerden ibarettir. Oysa hissettiklerimiz, yaşadıklarımız, 

içimizden gelenler, deyim yerindeyse, aslında içe doğru gitmesi gerekirken... Ve 

burada başka bir küçük paradoks ortaya çıkıyor. Evet, yine konuyu dağıttım 



arkadaşlar, bir konuyla başladım, şimdi başka bir konuya geçiyorum. Tamam, 

sakıncası yoksa ikisini birleştireceğim. 

 

Neden insanlar dua uygulamalarından sonra içsel bir boşluk hissederler ve doygunluk, 

Hayat ile yenilenme hissetmezler? Neden Tanrı'nın Sevgisi içlerinde ortaya çıkmıyor? 

Çünkü bunu içten dışa doğru bir arzuyla yapıyorlar, yani her şey kelimelere gidiyor ve 

kelimeler aracılığıyla ya ikonlara ya da ne bileyim, bir tarafa, mesela bir ana noktaya 

ya da güneşe, gökyüzüne, her nereye gidiyorsa. Tam olarak içeriden dışarıya doğru 

gidiyor. Ama deyim yerindeyse, dışsal bir eylem yapıldığında bu iyi bir vektördür. 

Ancak dua pratiği, tıpkı ruhsal pratik gibi, içe doğru bir yönelimle 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Dua içe doğru yönlendirildiğinde, her şey tamamen farklı bir şekilde işler. Birçok 

dinde bize öğretildiği gibi, bir ikon gördüğümüzde bunu önümüzde duran bir imgeye 

yöneltmeyiz. Örneğin, bir imgeye, bir ikona dua ettiğimizde veya bu imgeyi hayal 

ettiğimizde, yine de yüzümüzün önünde, deyim yerindeyse içsel bakışımızın önünde 

ortaya çıkar. Ve yine de, dua pratikleri gerçekleştirdiğimizde, onları özel olarak bir 

yere yönlendiririz. Böyle bir şey yoktur, bilirsiniz, insanlar örneğin "Tanrım..." diye 

dua eder ve bunu tüm dünyaya yöneltirler. Böyle bir şey yok, her şey hala belirli bir 

şeye gidiyor, onu bir yere yönlendiriyoruz. Ve burada bir tür koordinata ihtiyacımız 

var. Ve bu koordinatımız her zaman dışsaldır, içsel değildir. Dolayısıyla pratik, hatta o 

ruhsal pratik ya da dua pratiği bile işlevsel değildir; başka bir deyişle, diyelim ki 

Ruhsal Dünya ile iletişim kurmanın şu ya da bu yönteminin bir insana getirmesi 

gereken sonucu vermez. 

 

Burada bir sorun var ve bu sorun oldukça ciddi. Çok eski zamanlardan beri izlenebilir. 

İlk Hıristiyanlara geri dönecek olursak, onların tüm duaları içe yönelikti. Tıpkı İsa 

Mesih'in yaptığı gibi. Ama ne görüyoruz? Diyelim ki o İncil'de İsa'nın önünde bir ışık 

olduğundan bahsediliyor ve İsa dua ederken o ışığa hitap ediyor, böylece dışsal bir 

kaynak gösteriliyor. Bu arada, bilinçaltımızda O'nun eylemlerini kopyalayacağız. 

Yani, her durumda, dualarda bir tür ışık hayal edeceğiz (Tatiana: Evet, kesinlikle, 

insanlar bunu bekliyor), değil mi? Ve bunun gibi ikonlar var, değil mi? (Tatiana: 

Tabor'un ışığı da bekleniyor.) Evet, elbette. Böylece, her şeyi dışsal olana aktardığımız 

ortaya çıkıyor. Oysa dışsal olan bu dünya demektir, bu dünya ise şeytan demektir. 

Yani dua Tanrı'ya ulaşmıyor. Neden? Çünkü içimizdeki gücü üç boyutlu dünyaya, 

yani cehenneme döküyoruz. Bu böyledir dostlar. Bu doğru. 

 

Azizleri hatırlayalım, Hıristiyanlıkta gerçekten kutsallığa erişmiş olanları - onlar neyi 

tarif ettiler ve neye odaklandılar? Tekrar içten duaya ya da diğer adıyla İsa Duası'na 

dönüyoruz. Ama neden? Çünkü içsel olana yönelikti ve tüm konsantrasyon kişinin 

kendi içine yöneliyordu. Evet, önce organa, ama sonra organdan, kalpten Ruh'a 

gidiyorlardı. İşte gerçek uygulamayı böyle tanımlıyorlar - bu gerçekten de duanın 

ruhsal uygulamaya dönüştüğü zamandır. Evet, bu aşamaya ulaşmak için çok zaman 

harcamak gerekir. Bilirsiniz işte, düz bir yol yerine dolambaçlı yollardan yürümek 

gibi. Ama öte yandan, onlar bu aşamaya ulaştılar. Ama buna içsel dua yoluyla 

ulaştılar. Öyle değil mi? 



Tatiana: Aslında bu tepkiyi hissettiler (İgor Mihayloviç: Kesinlikle), bu çok zevk ve 

bir tür haz getiriyor, bu yolda bu çok önemli.   

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Bu çok önemlidir. Eğer insanın hedefi yoksa ve gerçekten 

arzu etmiyorsa, o zaman ruhsal uygulama veya dua uygulaması bir yüktür. Bir 

bakalım, Müslüman kardeşlerimizi ele alsak bile, insanlar günde 5 kez namaz 

kılıyorlar, her şey iyi ve güzel, ama bunu "aceleyle" yapıyorlar, bilirsiniz, görünüş 

uğruna, işte olduğu gibi.   

 
Tatiana: Evet, doğru, bu bir formalite. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Her şeye, tüm ritüellere harfiyen uyuyorlar, ama 

bunları formalite olarak yerine getiriyorlar, bundan zevk almıyorlar. Peki ya 

Hıristiyanlar? Onlar dua etmekten zevk alıyorlar mı? Almıyorlar. Evet, bazıları 

kesinlikle, diyelim ki duygusal oluyorlar, o dualarda ağlıyorlar. Ama neden ve kimin 

için ağlıyorlar? Neden ağlıyorlar? Bunu bir anlayalım. Sonuçta, diyelim ki Hıristiyan 

olan pek çok kişi, bu tür kişilerin bir ikonanın yanında durup ağladığını sık sık 

görmüştür, başka bir deyişle, kişi sevinçten ya da sevgiden değil, kendine acıdığı için 

ağlamaktadır, tıpkı küçük bir çocuğun anne babasının önünde öfke nöbeti geçirmesi 

gibi; tıpkı hangi dinden olursa olsun, diğer pek çok kişinin ibadet ederken, kelimenin 

tam anlamıyla Tanrı'nın önünde öfke nöbeti geçirmeye, bir şeyler koparmaya çalışması 

gibi. Bu çocukça kalıpların ve manipülasyonların biz yetişkinlere (hatta, affedersiniz, 

yaşlı insanlara) Tanrı'ya bu şekilde davranmamız için nasıl dayatıldığını ve bunun işe 

yarayacağını düşünebiliyor musunuz? Şeytanlarımız bize bunu kafamızın içinde 

söylüyor ve biz de yapıyoruz.   

 

Bu tür dualar gerçekten işe yarar mı? Şeytan için - evet. Eğer bu dua maddi bir şey 

(örneğin, sağlık, zenginlik ya da başka bir şey, başarı, sevgi, her neyse, dünyevi 

sevgiyi kastediyorum), bu maddi dünyada elde etmek istediğiniz herhangi bir şeyi 

kazanmayı amaçlıyorsa, bu Tanrı'ya değil, şeytana bir yakarıştır, o bu dünyanın 

prensidir, bu ona aittir. Söylenen ve tanımlanan da bu değil mi? Tanrı'ya ya da onun 

elçilerine başvurabileceğimiz tek şey Ebedi Hayat ya da huzurdur (ikincisi tembeller 

içindir). 

 

Tatiana: Sevgiden başka bir şey duymaz. 

 

İgor Mihayloviç: Ama bundan daha değerli bir şey yoktur. 

 

Tatiana: Evet, doğru. Bu O'nun dilidir - Sevgi dili. 

 

İgor Mihayloviç: Gördüğünüz gibi, insan sıradan bir yaşam sürdüğünde: pek çok 

sorun, pek çok şey vardır, Tanrı'nın Sevgisinin ne olduğunu bilmez, onu 

karşılaştıracak hiçbir şeyi yoktur. Ama sıradan bir insanın değerleri nelerdir? Maddi 

refah, sağlık, işte başarı. Değil mi? Başka bir deyişle, bir tür ev, "ev ne kadar iyiyse, 

kişi için o kadar iyidir"; yine, iyi aile ilişkileri, böylece "akrabalarınızla her şey 

yolunda" - değer budur. Öyle değil mi? Ve insanlar buna göre yaşarlar. Neden 



Tanrı'nın Sevgisinin ne olduğunu anlamıyorlar? Çünkü başka değerlere, maddi 

değerlere sahipler. 

 

Ve doğal olarak, insan duasında Tanrı'ya yakardığında, ne talep eder? En değerli olanı 

mı talep eder? Hayır. Ne istiyorsa onu talep eder. Bu arada, ayna nöronların ona 

gösterdiklerini, diğer insanların ona söylediklerini, ona öğrettiklerini, diyelim ki o 

şeytanın kölesi olarak yaşayan anne babasının öğrettiklerini ister, çünkü başka bir şey 

bilmiyorlardı. İşte buradan geliyor. İşte bu yüzden dua bir yüktür. Çünkü bu dua 

sevgiyle, özlemle dolu olabilir mi, bu dua insanın Tanrı'nın Sevgisinde yıkandığında 

aldığı hazzı verebilir mi? Hayır. Bu dua yine kişiye sadece bir kayıp getirecektir. 

Neden? Çünkü sahip olduğu şeyi alır ve şeytana verir, dünyevi şeyler ister, Tanrı'ya 

dua ettiğini düşünür ve sonra da istediğini elde edemediği için üzülür. Öyle değil mi? 

Rahipler de hemen ona, "Daha fazla dua etmelisin, daha fazla haraç ödemelisin ve 

tanrılara yalvarmalısın" gibi saçma sapan şeyler söylerler. Ve insanlar bunu hisseder, 

anlar ve bununla yüzleşseler bile yine de şeytanın kölesi olmaya devam ederler. 

Neden? Çünkü bir amaç yoktur, dostlar. Önce bir hedef edinmenin özü budur. 

 

İnsan kendine bu hedefi koyduğunda bile, idrakinde, tartmasında çok şey yaşar. Oysa 

gerçekte, etrafınıza bir bakın dostlarım, şu anda nerede olursanız olun, zamanı 

geldiğinde yanınızda ne götürebilirsiniz? Oysa o zaman her an, her saniye gelebilir. 

Zamanın ne zaman geleceği size bağlı değildir. Ama eğer içinizde Tanrı Sevgisi yoksa, 

nereye geleceksiniz ve nerede olacaksınız? Ve en önemlisi, hayalini kurduğunuz 

şeylerden hangilerini yanınızda götürebileceksiniz? İşte cevap burada gizli. Ve bu 

hedefi belirlerken, zaten her şeyi tartıyor olacaksın dostum, neyin her şeyden önemli 

olduğunu ve senin için neyin önemli olduğunu düşüneceksin. Nihai ve olgun bir karar 

verildiğinde ve insan bunu gerçekten istediğinde, bir hedef belirler ve ona doğru 

ilerlemeye başlar, o zaman ona ulaşmasının ne kadar süreceği, oraya ulaşana kadar kaç 

çift ayakkabı giyeceği önemli değildir - önemli değildir, hiçbir şeyin önemi yoktur; 

önemli olan hedef ve ona ulaşmaktır. İşte o zaman her şey yoluna girer. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, biliyorsunuz İgor Mihayloviç, videolarımızı izleyen dostlarımız, siz 

hedeften bahsettiğinizde ve dürüstçe kendi içlerine baktıklarında, bazılarının aslında 

bu hedefin henüz belirlenmediğini gördüklerini paylaştılar. Ve ruhsal kurtuluş hedefini 

belirlemek için gerçekten böyle iradi bir içsel karar verdiklerinde, bilinçlerinde bir 

histeri, caydırmaya ve karşı argümanlar sunmaya başlayan bilinçte bir kargaşa 

duydukları gerçeğiyle yüzleştiler, "Bekleyelim, her şeyi düşünelim; belki bir hafta 

içinde bir şekilde başlayalım (İgor Mihayloviç: Bir hedef belirlemek)... bir hedef 

belirlemek, evet. Nereye acele ediyorsunuz? Şimdi burada bazı konuları 

sonuçlandırmanız, acil meseleleri çözmeniz gerekiyor, koşullar uygun değil." Bu sesi 

duymak insanlar için çok şaşırtıcıydı. Aynı zamanda, bu şekilde acele ediyorsa, bu 

hedefe ulaşmak için kendilerinde bir potansiyel olduğunu açıkça hissettiler (İgor 

Mihayloviç: Tabii ki). Ve bunun bir dakika ya da bir dakikadan daha kısa sürmesini 

beklemiyorlardı, ama bilinçte böyle bir kargaşa vardı. 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü bilinç korkar. İnsan ruhsal kurtuluş hedefini belirlediğinde 

ve ona doğru ilerlediğinde, iblisleri güçsüzleşir ve bu nedenle aç kalırlar. Dahası, 



feodal beyler olmaktan çıkarlar ve Şahsiyete, insana, gelecekteki Meleğe köle olurlar. 

İşte büyük anlam buradadır. İblisler bu yüzden korkar ve telaşlanırlar. Diyelim ki 

ruhsal yoldaki bir insan için her şey kolay olsaydı, bu onun potansiyelinin çok düşük 

olduğu anlamına gelirdi ve yine de zor ve uzun bir şekilde ilerlemesi gerekirdi. Neden 

mi? Çünkü iblisler öfkelenmez. Dolayısıyla insanın oraya ulaşmasının zor olacağına 

inanırlar veya bunu bilirler. Öyle değil mi? Ama direndiklerinde, caydırdıklarında, tüm 

oyalama mekanizmalarını harekete geçirdiklerinde, bu sizin, dostum, potansiyel olarak 

çok güçlü olduğunuzu ve bir Melek olma şansınız olduğunu gösterir. Bunun için ise 

dostum, sadece çaba göstermeli, hedefi görmeli ve engelleri göz ardı etmelisin. Her 

şey çok basit. Ve başlangıç olarak, sadece birbirimizi Sevmeyi öğrenmeliyiz. Öyleyse 

dostlar, birbirimizi sevelim. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. 

Teşekkürler. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. 

 


