
Hedefe Doğru İlerleme 

 

Bir hedefe doğru ilerlemek ilk adımla başlar. Bir hedefe ulaşmak için bir araç olarak 

görselleştirme iyi mi yoksa kötü mü? Hangi durumlarda işe yarıyor ve hangi 

durumlarda işe yaramıyor ve neden? Hedefe ulaşmaya yönelik hareketi ne 

yoğunlaştırır? Belirlenmiş bir görev nasıl çözülür? Sonuç neden ona yatırılan dikkatin 

miktarına ve kalitesine bağlıdır? 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda paylaştığınız bilgiler için izleyicilerimiz 

adına size çok teşekkür ediyorum çünkü bu bilgileri duyan her insanın bilincini 

gerçekten genişletiyor. Ve her seferinde, bu dünyanın hala ne kadar çok gizem 

barındırdığını ve daha ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğini fark ediyorsunuz. Ve 

tabii ki arkadaşlarımız her konuşmanın aynı zamanda eyleme geçmek için bir itici güç 

olduğunu, kendini keşfetmek, ruhsal kurtuluş ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek için 

büyük bir teşvik olduğunu paylaştılar. 

 

Söylediğiniz sözleri sık sık hatırlıyorum; insanın ne olduğu ve hangi yeteneklere sahip 

olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok ve birçok yönden biz insanlar sadece kendi hayal 

gücümüzle ve bir başkasının bize dayattığı varoluş yanılsamasıyla sınırlıyız. Çünkü ne 

yazık ki toplumumuzda hala bu imgeleme sürecinin bile erişilemez olduğu, yaratıcı 

düşünceye sahip olmayan ve farklı bir dünyayı, alternatif bir dünyayı, mutlu bir 

dünyayı, daha iyi bir şeyi hak ettiklerini, daha fazlasını hak ettiklerini ve Yaratıcı 

Toplumda nasıl yaşayabileceklerini hayal edemeyen pek çok insan var. 

 

Biliyorsunuz, gözünde canlandırma süreciyle ilgili tam olarak bu nokta bazı sorulara 

ve yanlış anlamalara yol açtı. Ve arkadaşlarımız da bazı açıklamalar istediler. Yani bir 

yandan insanların farklı bir modeli, tüketimci formata alternatif bir modeli, yani 

Yaratıcı Toplumu görmeleri; kendilerini Yaratıcı Toplumda görmeleri ve Yaratıcı 

Toplumda yaşamın nasıl olabileceğini görmeleri çok önemli. Öte yandan, Takıntılı 

Görüntüler videosunda görüntünün aslında bir gölge olduğu, kendi dikkatimizden, 

yaşam gücümüzden, Ruhsal Dünya ile temasa ve Tanrı Sevgisini geliştirmeye 

yönlendirilmesi gereken bu güçten beslenen bir yanılsama olduğu söylenmişti. 

 

Dolayısıyla bu insanlar, bu katılımcılar, bu izleyiciler hala sadece bir huzur hali 

kazanmayı değil, tam olarak kendilerini ruhsal olarak kurtarmayı amaçlıyorlar, 

görselleştirmenin ve görselleştirme sürecinin harika bir araç olduğu ve 

görselleştirmenin onlardan hayati enerjiyi tüketen bir şey olduğu bu sınır çizgisini 

bulamıyorlar. Görselleştirme aslında iyi midir yoksa kötü mü? Ruhsal yolu takip eden 



ve aynı zamanda Yaratıcı Toplumu inşa eden insanlar hakkında konuşacak olursak. İyi 

olduğu ve kötü olduğu zaman sınır çizgisi nerededir? 

 

İgor Mihayloviç: Buradaki sınır çizgisi çok belirgin. Diyelim ki anlaşılması için bunu 

çağrışımsal örneklerle açıklamaya çalışalım. Değil mi? Açıklığa kavuşturmak için, 

yine, insanlarn hayal edebilmeleri için... Ve burada başlıyor: hayal edebilmeleri için, 

belli bir imaj oluşması için. Yani her şeyi imgeler aracılığıyla, hayal gücü aracılığıyla 

algılarız: bu bizim aracımızdır, dünyayı keşfetmek için bir araçtır. İmajları kendimizde 

sabitleriz, imajlarla düşünürüz; yine bir yığın boş imajımız vardır ve hiçbir şeye yol 

açmayan ve bize iyi bir şey vermeyen bu boş imajlar aslında zamanımızı alır ve çok 

daha önemlisi, ruhsal kişisel gelişim ve yaratıcı bir şey için, örneğin Yaratıcı Toplumu 

inşa etmek için kullanabileceğimiz dikkatimizin gücünü alır. Ya da şöyle diyelim, 

kendi günlük yaşamımız için bile, onu geliştirmek için. Değil mi? 

 

Burada önemli olan ve gerçekten de iyi bir soru olan, hangi görselleştirmenin iyi, 

hangisinin kötü ve neden olduğunu anlamaktır. Size basit bir örnek vereyim. Örneğin, 

bir insan Yaratıcı Toplumu inşa etmekle meşgul ve bu Yaratıcı Toplumu nasıl inşa 

edebileceğini gözünde canlandırmaya çalışıyor. Ve işte asıl soru: Yaratıcı Toplumu 

inşa etmek mi yoksa aniden gökten insanların üzerine düşen Yaratıcı Toplumun 

kendisini görselleştirmek mi? Aradaki farkın ne olduğuna bir bakın. Değil mi? Ya da 

kişi kendisinin zaten Yaratıcı Toplumda yaşadığını hayal ediyor. 

 

Karşılaştırdığımızda bu bir şeydir... Örneğin, geçen forumda ev hanımlarıyla ilgili bir 

video vardı, temizlik yapmak zorunda olmadığınız zaman, bir robot etrafta uçuyor ve 

her şeyi temizliyor. Tamam mı? Neden? Çünkü toz elektrikli süpürgeyle, ıslak bir 

şeyle, örneğin bir bezle temizlenebilir ya da basitçe kaldırabilirsiniz (Tatiana: Ve 

dönüştürebilirsiniz). Kesinlikle. Çünkü nasıl bakarsanız bakın, toz bir şeyden oluşur ve 

eğer bir şeyden oluşuyorsa, daha sonra başka bir şey için kullanılabilir. Değil mi? 

Başka bir deyişle, şu anda hayatımızda bize engel olan ve bizim için kir ve çöp olan 

her şey değil (Tatiana: Bir sorun)... evet, Yaratıcı Toplumda deyim yerindeyse bu 

bizim varlığımızdır. Ve biz onu almaya ve atmaya da şikayetçi oluyoruz. Öyle değil 

mi? 

 

Bu sürecin teknolojik olarak nasıl gerçekleşeceğini imgelediğiniz zaman ve kendi 

süpürgenize ya da paspasınıza baktığınız zaman, bu kiri tüketimci formatta 

temizlemek zorunda kalacağınız bir şeydir - bu bir şeydir. Ama bir insan deyim 

yerindeyse yardım etmeye çalışıyorsa ve bu nedenle oturuyor, imgeliyor, meditasyon 

yapıyor, titreşiyor ve hiçbir şey yapmıyorsa bu başka bir şeydir. Yine de, aslında ne 

için meditasyon yapıyor, zamanını ve dikkat gücünü boş bir imgeye harcıyor ki, 

birdenbire dünyamızın her yerinde bir Yaratıcı Toplum oluştu? 

 

Tatiana: Bazı insanlar bize bir soru sordu: Yaratıcı Toplumu kafamızda 

canlandırırsak, onun inşasını hızlandırır mıyız? Örneğin, bu resim insan dikkati 

tarafından o kadar canlı bir şekilde vurgulanacak ki, diğer insanların kafasında, 

örneğin başka bir seviyede yankılanır mı? 

 



İgor Mihayloviç: Hiçbir şey olmaz. Şöyle söyleyeyim, altı bin yıldır Bilginin 

yankılarını (altını çiziyorum, arkadaşlar, yankılar), sadece bilinçle nasıl çalışılacağını, 

imgelemeyle nasıl çalışılacağını anlayan ve bilen bir kitle, altı bin yıldır Yaratıcı 

Toplumu insanlığa geri getirmeye çalışıyor, gerçekte oturmak, meditasyon yapmak ve 

sevgi yaymak dışında hiçbir şey yapmazken, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye 

çalışıyorlar. Şöyle söyleyeyim, bazı katkılarda bulundular. Neden? Çünkü o sırada 

kötülük yapmıyorlardı, sevgi yaymaya çalışmakla meşguldüler. 

 

Peki, bu gerçekte nasıl işliyor? Bunu açıklamaya çalışalım. Örneğin, bir ev 

istiyorsunuz ve onu görselleştirmeye başlıyorsunuz. Pek çok uygulama var: onu 

gözünüzde canlandırın, sanki zaten ona sahipmişsiniz gibi içinde nasıl yaşadığınızı 

düşünün. Tamam mı? Bu tanımlama tanıdık geliyor mu? (Tatiana: Evet, geliyor.) Ve 

zaten yeni bir evde yaşadığınızı, her şeyin yolunda olduğunu, zaten bir eviniz 

olduğunu hayal ettiğinizde, bu işe yaramaz. 

 

Açıklıyorum, bunun iki nedeni var. İlk neden, zamanınızı ve enerjinizi boş şeylere 

harcamanızdır. Neden boş şeylere? Açıklayacağım. Çünkü sistem onu size 

satmayacaktır, çünkü zaten ona sahipsiniz, sonuçta kendinize orada yaşadığınızı ve 

orada bir ev olduğunu telkin ediyor ve imgeliyorsunuz. Anlıyor musunuz? Burada, üç 

boyutluluğumuzda, her şey çok basittir: eğer bir evimiz varsa, ona sahibizdir ve eğer 

ev yoksa, o zaman yoktur ve onu inşa etmeliyiz. Oysa altıncı boyut seviyesini ele 

alırsak, düşünmenizin ya da yaşamanızın bir önemi yoktur. Anlıyor musunuz? İşte bu 

yüzden kafamızda işlediğimiz bir günahın gerçekte işlediğimiz bir günahla eşdeğer 

olduğu söylenir. Neden düşüncelerimizi ve imgelerimizi sıkı bir kontrol altında 

tutmalıyız? İşte tam olarak bu yüzden. Eğer kafanızda bir günah işlerseniz, Allah 

korusun, bu ister şiddet ister başka bir şey olsun, cezalandırılır. Altıncı boyut 

seviyesinde bile, işlenmekte olan bir gerçektir ve bu büyük bir fark yaratmaz. 

 

Aynı şey burada da geçerli, sistem için, bir eviniz var, zaten evin tadını çıkarıyorsunuz 

ve burada görselleştirmeyi kullanmak ve bir ev inşa etmek için üç boyutluluğa sahip 

olmanız için diğer görselleştirme yöntemleri, normal ve doğal olanlar kullanılıyor. 

Başka bir deyişle, bir ev inşa etmek istediğinizi anlıyorsunuz ve bu noktada nasıl bir 

evle rahat edeceğinizi hayal ediyorsunuz (Tatiana: Yaratıcı bir proje). Bu yaratıcı 

düşünme ve yaratıcı imgelerdir. Doğru! En ince ayrıntısına kadar düşünürsünüz. Ama 

her şey sadece hayal gücünüzle biterse, o zaman bir eviniz olmaz. 

 

Ama evin büyüklüğünü, hangi odaların olacağını, orada neyin nasıl duracağını 

gözünüzde canlandırdıysanız ve bundan tatmin olduysanız, onu gözünüzde 

canlandırdınız ve inşa etmeye başladınız, fark etmez ya da paraya, belli bir miktara 

ihtiyacınız olduğunu fark ettiniz ve yine düşünmeye, neyi üstlenebileceğinizi ve 

gerekli parayı nereden kazanabileceğinizi gözünüzde canlandırmaya başladınız. Ya da 

örneğin, yetenekleriniz var, nasıl bir ev istediğinizi gözünüzde canlandırıyorsunuz, 

sanki bir plan çiziyorsunuz, yani bu gerçekten yaratıcı bir hayal gücü, yani yapıcı, inşa 

etmeye, yaratmaya yönelik. Ancak bu yönde hareket ederseniz, o zaman bu yararlıdır. 

Anlıyor musunuz? Yani, deyim yerindeyse, bir şey diğerini destekler ve tamamlar. 



Yani, gidip bir ev inşa edersiniz ya da para kazanıp birilerini işe alırsınız, o ev için bir 

plan çizersiniz, onlar da sizin için planları hazırlar ve evi inşa ederler. 

 

Bu kötü bir şey mi yoksa iyi bir şey mi? Doğaldır, öyle söyleyelim. Evet, zaman alır, 

evet, dikkatinizin büyük bir kısmını buna verirsiniz ama eğer bir insan ruhsal bir yolda 

değilse, o zaman temelde hepimiz bu şekilde yaşarız. Eğer insan ruhsal yoldaysa, 

dikkatinin yüzde 90'ını ya da en azından yüzde 80'ini Ruhsal Dünya ile sürekli ve 

kesintisiz bir manevi temasa vermesi daha iyidir. Önemli olan budur, bu Sevginin 

yaratılması ve biriktirilmesi için, dikkatin yüzde 90'ının harcandığı yer burasıdır. 

Yüzde 10'unun kaldığını söylüyorlar. Ama yüzde 10 çok fazla. Ruhsal yolu izleyen bir 

insanın kendine istediği evi inşa etmesi için yüzde 1 bile fazlasıyla yeterlidir. Üstelik 

her ayrıntıyı gözünde canlandırabilir ve bundan hiçbir zarar görmez, biliyorsunuz. 

Önemli olan da budur. 

 

Tatiana: Ama ruhsal yolda olan insanlar tarafından Yaratıcı Toplumu inşa etmek için 

ne kadar harcamak yeterlidir? Yüzde 10 çok mu yoksa az bir ilgi mi? Sonuçta yüzde 

10'un tamamını vermiyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Bu amaca bağlıdır. Burada da, Yaratıcı Toplumun ne olduğunu 

anlamaya çalıştığımızda ve en azından anladığımız süreç ya da kapsamda kendi 

yaşamımızla Yaratıcı Toplumdaki yaşamı karşılaştırdığımızda, deyim yerindeyse, bu 

bir şeydir. Yani Yaratıcı Toplum'da ne var ve burada ne yok. Örneğin, ocağın başında 

durup yemek pişiriyorsunuz. Yiyecek kullanıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz ve diğer 

her şeyi yapıyorsunuz. Ama burada, Yaratıcı Toplumda tek yapmanız gerekenin bir 

menü seçmek ve bir düğmeye basmak olduğunu ve bunun yapılacağını çok iyi 

anlıyorsunuz. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, bu bir karşılaştırmadır, korkacak 

bir şey yoktur ve bu normaldir; yani, tam tersine, sizi Yaratıcı Toplumu inşa etmeye 

teşvik eder. Değil mi? 

 

Oysa sadece Yaratıcı Toplumun var olacağını gözünüzde canlandırırsanız ve buna 

rağmen hiçbir şey yapmazsanız, o zaman ev ile aynı şey olur. Dolayısıyla, Yaratıcı 

Toplumu inşa etmek için devam etmek ve bunu yapmak gerekir. Ve bu noktada 

hareket çok önemlidir. Neden mi? Dünyamız bir yaşam nehrine benzetilebilir - sürekli 

bir akış vardır. Bu maddi dünyadaki her şey hareket halindedir. Ve eğer meditatif bir 

uygulama, görselleştirme veya başka bir şey yaparken hareketsiz kalırsanız ve bundan 

sonra yönlendirilmiş bir eylem olmazsa, o zaman bunların hepsi anlamsızdır, bunlar 

hiçbir şey vermez. 

 

Tatiana: Bu dünyanın bir eylem dünyası, bir hareket dünyası olması çok önemli. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bu gerçekten de bir hareket dünyası, gerçekten de bir 

eylem dünyası. Evet, görselleştirmeye ihtiyaç var ama özür dilerim, uygulamaya da 

ihtiyaç var. 

 

Tatiana: Bu beyin fırtınasında bile kişi sadece tavsiye alıyor. Değil mi? Yani fikirler 

ve sonra... 



İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Ama... bir beyin fırtınası oturumu için toplandık, kaç 

kişi olursak olalım, birçoğumuz oturuyoruz. Belirli bir sorunu nasıl çözeceğimizi 

düşünüyoruz, örneğin Yaratıcı Toplumu nasıl inşa edeceğimizi ya da bölgemizde veya 

ilçemizde mümkün olduğunca çok insanı nasıl bilgilendireceğimizi. Beyin fırtınası 

yaparken sadece oturur, imgeler ve hep birlikte gözümüzde canlandırırsak, aradaki 

farka dikkat edin (Tatiana: Bir bölgede Yaratıcı Toplumu inşa etme isteği), hiçbir şey 

değişmeyecektir. Oysa "bu görevi nasıl çözeriz" diye bir hedefimiz varsa, belirli 

adımlara mutlaka cevap bulacağız. Anlıyor musunuz? Ama bunları üstlenmeliyiz, 

bunları uygulamalıyız. 

 

Evet, bazen hatalardan kaçınmayız ama öte yandan bu bir eylemdir. Peki bu durumda 

bir eylem ne yaratır? İlgili titreşimler. Değil mi? İşte bu noktada değişimler 

gerçekleşmeye başlar. Dostlarım, bu üç boyutlu dünyada değişimler çaba sarf 

ettiğimizde ve harekete geçtiğimizde gerçekleşmeye başlar, oturup hayal 

kurduğumuzda değil. Anlıyor musunuz? Aradaki fark çok açık, değil mi? (Tatiana: 

Farklı bir düzlemde. Evet, kesinlikle.) Bunu şu şekilde ifade edebilirim: bir yaşam 

nehri vardır, bir şey hayal edilmelidir ve belirli bir sonuca ulaşmak için kişi akıntıya 

karşı yüzmelidir. Özellikle Yaratıcı Toplumun inşasıyla ilgiliyse, insanın ruhsal 

kurtuluşuyla ilgiliyse, deyim yerindeyse her zaman su akıntısına karşı hareket etmek 

zorunda kalacaktır. 

 

Tatiana: Bu dirençle yüzleşmek. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette ve bu direncin üstesinden gelmek için, aksi takdirde başarılı 

olamayacak. Oysa günümüzde insanlık, neredeyse tüm insanlık, affedersiniz, küçük 

toz zerrelerinden oluşan bir çöp yığını gibi akıntıya kapılmış sürükleniyor. Bu 

durumda değişiklikler olacak mı? Eğer akıntıya karşı yüzmeye başlamazsak hiçbir şey 

olmayacak. Anlıyor musunuz? 

 

Ve bu noktada, dikkatimizi görselleştirmeye verirsek, diyelim ki bilgi yayma veya 

vatandaşları, Yaratıcı Toplum hakkında bilgisi olmayanları bilgilendirme konusunda 

bir çözüm bulmamız son derece önemlidir. Örneğin bölgemizde küçük bir grupsak 

bilgilendirmeyi nasıl hızlandırabileceğimize dair bir yanıt alabiliriz. Eğer sayımız 

fazlaysa, tüm bunları ülkemiz seviyesinde nasıl genişletebileceğimizi şimdiden 

düşünebiliriz ve cevaplar alırız. Ama bunu gerçekleştirirsek ne yapacağız? Hedefimize 

doğru yüzeceğiz, hareket edeceğiz. 

 

Ve sadece şunu unutmayın: ne kadar çok insan varsa, o kadar çok şeyi kapsayabiliriz. 

Eğer az kişiysek, örneğin sadece ikimiz, neyi kapsayabiliriz? Sadece az sayıda insana 

ulaşabilir ve onları bilgilendirebiliriz (Tatiana: Etkileşimde bulunduğumuz kişilerle, 

evet). Bu doğru, başka bir deyişle, üzerimize gelen bu çalkantılı akıntıların üstesinden 

gelmek için yeterli gücümüz yok. Oysa tüm gezegenimizi, tüm insanlığı ilgilendiren 

bir sorunu çözebilmemiz için çok sayıda olmamız gerekiyor. Çoğalmamız için de neye 

ihtiyacımız var? İnsanları bilgilendirmemiz ve onlara bunun gerçekçi olduğunu 

anlatmamız gerekiyor. Bu noktada yine neye geliyoruz? Gerçek kabiliyetlerimize. Ve 



gerçek yeteneklerimize dayanarak, ne kadar aktif hareket edersek, hedefimize o kadar 

hızlı ulaşırız. Her şeyin ne kadar basit olduğuna bir bakın. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Daha fazla enerji? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, daha fazla enerji. Ancak başka bir soru ortaya çıkabilir. 

Evet, dikkatimizi görselleştirmeye yatırıyoruz, harekete yatırıyoruz. Peki ya ruhsal 

yolda olan insanlar, öyle değil mi? Onlar ne yapıyor? Dikkatlerinin %90'ını ruhsal 

olana olana ayırıyorlar, geri kalan %10'u kendilerine kalıyor: buna iş, günlük yaşam, 

arkadaşlarla iletişim de dahil... 

 

Tatiana: Nasıl baktığınızın bir önemi yok. 

 

İgor Mihayloviç: Nereden bakarsanız bakın, çok bir şey değil. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, bu ihtiyaçları karşılamak zorundalar. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Gerçekle yüzleşelim. Örneğin, kişi ruhsal yoldadır, dürüst ve 

vicdanlı bir şekilde dikkatinin %90'ını ruhsal gelişime yatırır. %3'ünü yaratıcı 

faaliyetlere yatırır, yani bu hizmet sürecidir, %3'ünü yatırır. %7'si iş, günlük yaşam ve 

diğer her şey için fazlasıyla yeterli. Başka bir deyişle, dikkatini dağıtmaz, esaslı ve 

anlamlı bir şekilde hareket eder ve inanın bana, bazen oturup televizyon izlemek ve 

hiçbir şey hakkında sohbet etmek için bile biraz zamanı kalır. Bunlar kanıtlanmış 

gerçeklerdir.  

 

Tatiana: Kafanızdaki imgeleri düşünmek yerine harekete geçtiğiniz zaman. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, bu anda arkadaşlarınızla kahve içip hiçbir şey hakkında 

konuşsanız bile kimse sizi Ruhsal Dünya ile manevi bağlantı içinde olmaktan 

alıkoyamaz. Değil mi? Ama şöyle söyleyeyim, gerçekten ruhsal yolu izleyen, diğer 

taraftan ruhsal bir yanıtı olan bir insan için dikkatin %3'ü nedir? Bu çok fazla. Ve bunu 

sıradan bir insan hayatı yaşayan (Tatiana: Akışına bırakan) ve dikkatinin %80'ini 

Yaratıcı Topluma yatıran bir kişiyle karşılaştırırsak. Kim daha fazla yatırım yapıyor? 

Diyelim ki bir nehre ve nehrin akıntısına bakacak olursak, ruhsal yolu izleyen kişinin 

hedefine ulaşmak için akıntıya karşı çok sert bir şekilde kürek çektiğini düşünelim. Ve 

bu durumda, dikkatini ve zamanını koruyarak, bir şeyi sadece görselleştirmekle 

kalmayacak, onu uygulayacak, yani daha da sert kürek çekecektir. 

 

Ve yaratım enerjisini tercüme edersek ya da bunu suda bulunan bir insan tarafından 

salınan termal enerjiyle karşılaştırırsak, bu durumda akıntıya karşı kürek çeken kişi ile 

sadece akıntıya kapılan kişi, sıradan bir kişi, dikkatinin %80'ini bir şey inşa etmeye 

veren kişi, ancak bir tür görselleştirme biçiminde, aynı zamanda engellerden 

kaçınmak, kendisiyle birlikte sürüklenen diğer motiflerle çarpışmaktan ve su akıntıları 

tarafından süpürülmekten kaçınmak için akıntıya karşı yüzmek için parmağını bile 

kıpırdatmaz. Kim daha fazla ısı üretiyor? Bir tembel ve hayalperestin %80'i mi yoksa 

gerçek bir insanın %3'ü mü? Sadece karşılaştırın. 



Tatiana: Bu kıyaslanamaz. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, farkı görüyorsunuz. Ve tüm bunların arkasında bir 

görselleştirme var. Ama ne tür? Ne tür bir etki ve ne tür bir kalite? Kişinin kendisi için 

ne aldığı ve bir bütün olarak insanlığın ne aldığı. Ve Ruhsal Dünya'nın aldığı şey, 

küstahça söylemek gerekirse, sonuçta bu durumda O'nun çıkarları savunuluyor. Öyle 

değil mi?   

 

Tatiana: Sistemin insan üzerindeki baskısı azalır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve insanlar ruhsal gelişimleri için tamamen yeni fırsatlar 

elde ederler, çünkü üzerlerinde daha az baskı var. Değil mi? Peki, devam edelim. Bir 

çöp yığını var, biz toplum olarak yaşam nehri boyunca zerrecikler gibi aşağıya doğru 

sürükleniyoruz. Akıntıya karşı yüzmeye başlıyoruz. Ne deneyimleyeceğiz? Bu arada, 

diğer herkes tıpkı daha önce sürüklendikleri gibi sürükleniyor, o zerrecikler gibi. 

 

Tatiana: Ufak tefek zorluklar olacaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Oysa bazen, o kadar hafif değil. 

 

Tatiana: En azından küreklerimizle başkalarına vurabiliriz. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanları itmek zorunda kalacağız, değil mi? Zorunda kalacağız, 

diyelim ki bir teknede olsak bile, ya da sadece yüzüyor olsak bile, fark etmez, yine de 

akıntıya kapılmış sürüklenen insanlara vurmaktan ve zaman zaman onları bazı 

yerlerinden tokatlamaktan kaçınamayacağız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Akıntıyla sürüklenmenin güvenli olduğunu düşünenler. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, ve bu insancıl: kimseyi itmiyorsun, kimseye dokunmuyorsun, 

sadece kendi hayatını yaşıyorsun, bir amip gibi. Basitçe yaşarsınız. Siz, affedersiniz, 

sadece çiğniyor ve sıçıyorsunuz ve hiçbir işe yaramıyorsunuz. Öyle değil mi? Ve sonra 

akıntıya karşı yüzen, herkesi iten, tokatlayan biri ortaya çıkıyor, insanların 

sakinliğinde böyle bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, birçok kişi akıntıya karşı yüzerken kürekle insanlara 

vurmanın insanlık dışı olduğunu söyleyecektir. Bu insani mi değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bunun, akıntıyla birlikte kerberus'un çenelerine doğru 

sürüklenmelerinden çok daha insancıl olduğunu söyleyebilirim. Ve hayatları bir hiç 

uğruna sona erecek. Sonuçta, onları uyandırmak ve sizinle birlikte yüzmeye zorlamak 

çok daha insancıldır. Doğru değil mi? Evet, onları zorlamak, tabirimi mazur görün. 

Ama bir insana açıkladığınızda ve anlattığınızda ve o da önünde berrak sular olduğunu 

anladığında, sadece çaba göstermesi, akıntıya karşı bir süre yüzmesi gerekir. Alternatif 

olarak, çaba göstermesine gerek yoktur ve bağırsaklardan çıkan bu canavarın 

pençelerine düşecektir. Hangisi daha iyi? Hangisi daha insancıl? 



Ve küçük bir nokta daha var. Bu hareketsiz kitle, gerçekten bir kitle yaratıyor. Yaşam 

nehri boyunca sürüklenen her hareketsiz insan bir kitle yaratır. Ve eğer birisi kıyıda 

duruyorsa ve tam da bu sulara girmek üzereyse, nasıl olduğunu bilirsiniz, ayna 

nöronları, bu sulara bilinçsizce girerse, yolu kendisi seçmek yerine, kitlenin 

sürüklendiği yere sürüklenmesini sağlayacaktır. Oraya bilinçli olarak girerse ve orada 

berrak akıntılar olduğunu bilirse, ama kürek çekmesi gerekiyorsa, oraya kürek çekmek 

için girer ve o zaman kitle onu etkilemez. 

 

Bana söyleyin, bir hedefimiz olmadığında itle bizi etkilemez mi? Etkiler. Peki hangisi 

daha iyi: hoşgörülü olmak, onların altlarına dalmak, diğer insanlara, çıkarlarına, sakin 

yaşamlarına dokunmamak mı (sonuçta bu sakin yaşam onları ölüme götürüyor), yoksa 

bazen çıkarlarını, sükunetlerini bozsa da onları kurtarmak için yine de uyandırmak mı? 

Arada bir fark var, değil mi? Mesele bu. 

 

Bir yandan bir sorun var, elbette direnmeye başlayacaklar. Sistemden gelen bir direnç 

yok mu? Var. Var, öylr değil mi? Ve insanlar kızıyor, "Neden benim huzurumu 

bozuyorsunuz? Ben iyiyim, yaşam nehri boyunca sürükleniyorum, siz beni Yaratıcı 

Toplumla, başka bir şeyle, ruhsal kurtuluşla kışkırtıyorsunuz." "Neden beni 

zorluyorsun, rahatsız ediyorsun, evet, sessizce sürükleniyorum, kimseye 

dokunmuyorum, hayat güzel." Bir yandan insanlar için tedirginlik ve rahatsızlık vardır 

ama diğer yandan da sizinle birlikte, sizinle rezonans halinde yüzmeye başlayan 

parçacıklar ortaya çıkar. Evet, bu durum akıntıyla sürüklenenler arasında tedirginlik 

yaratır; birkaç kişi olduğumuzda ve akıntıya karşı yüzdüğümüzde. 

 

Tatiana: Huzur ve dinginlik bozulur. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, ama artık düz sıralar halinde sürüklenmiyorlar. Aralarında 

dalgalar oluşuyor ve daha sonra bu dalgalar yüzenlerle rezonansa dönüşüyor. Yani 

hareketsiz birimlerden oluşan bir kitle, akıntıya karşı yüzen çok enerjik birimlere 

dönüşüyor. 

 

Tatiana: Harika! 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle harika. Neden? Çünkü bu bir hareket, hedefe doğru bir 

hareket. Moda olduğu zaman herkes katılıyor. Yani ilk aşamalarda arkadaşlarımız 

anlıyorlar ve biliyorlar ki, tembelleri yüzdürmek için bazen buz kırıcı gibi kendi 

başınıza kırmanız gerekiyor. Bu normaldir arkadaşlar, amaç da tam olarak budur. 

 

Tatiana: İnatçı ve kararlı insanlar olmalı, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Birileri... birileri de buz kırıcı olmalı. Hedefi gördüğünüzde, 

engelleri fark etmemelisiniz, ne buz ne de çöp, hiçbir şey sizi durdurmamalı, ne su 

direnci ne de diğer insanların direnci. Evet, ilk aşamalarda bir anlayış eksikliği var, 

insanlar bütüncül resmi görmüyorlar ve buna ne için ve neden ihtiyacımız olduğunu 

anlamıyorlar. Evet, bu şekilde yaşamak istiyorlar ama bunu inşa etmek istemiyorlar. 

Neden? Çünkü deyim yerindeyse her şeyi bedavaya almak istiyorlar. Öyle değil mi? 



Birileri onlar için yapsın diye, 6.000 yıldır onlara böyle öğretildi, büyük bir insanlık 

köle haline getirildi. Şimdi bunu tam tersine çevirmemiz gerekiyor. 

 

Evet, akıntıya karşı yüzmeliyiz. Evet, başkalarını da akıntıya karşı yüzmeye 

zorlamalıyız. Evet, onları uyandırmalıyız. Ama her seferinde, her dakika, her gün daha 

fazla insanın çöp olmayı bırakıp insan haline geldiğini kabul etmelisiniz. Neden? 

Çünkü onlar kendi seçimlerini yapıyorlar. Artık yaşam nehri tarafından aşağıya, 

pardon ama gerçekten çöp gibi taşınmıyorlar. İnsanlar Tanrı'nın Kendisine layık ve 

sadık olurlar. O'ndan güç alarak yüzerler ve her türlü akıntının ve her türlü direncin 

üstesinden gelirler. Hangi amaç için? Yaşamın zafer kazanması için. Diri olanın ölü 

olması için değil. Bu doğru değil mi? 

 

Sonuçta nihai amaç, insanlığın hüküm süreceği bir toplum inşa etmektir. Herkesin 

ruhsal olarak evrimleşme ve yaratıcı potansiyelini geliştirme fırsatına sahip olacağı bir 

toplum. Çünkü siz de kabul edersiniz ki, bunun için savaşmaya değer. Tıpkı 

peygamberlerimizin bize miras bıraktığı gibi, insanların eşit olacağı ve hiç kimsenin 

diğerlerinden üstün olmayacağı bir toplum. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Bu nedenle, bazen zorlamaya değer. 

 

Tatiana: Ve uyandırmaya... 

 

İgor Mihayloviç: Ve uyuyanları uyandırmak. 

 

Tatiana: Uykudakiler. 

 

İgor Mihayloviç: Hayat nehri boyunca sürüklenenler. Evet, bazen onları 

uyandırdığımız için onlardan bazı hoş olmayan yorumlar dinlemek zorunda kalacağız. 

Ama bunun tek nedeni bizim bildiklerimizi bilmemeleridir, dostlar. Bu sadece onların 

anlayış eksikliğidir. Aslında her insanın içinde bir Melek de vardır. Ancak bazen 

şeytan bir insan üzerinde egemenlik kurduğunda, o kişi aslında içinde uyandırmamız 

gereken çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu bilmez. O zaman dünya 

değişecektir. Değil mi? Her şey çok basit. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, pek çok insan birinin nasıl davrandığını görüyor ve şöyle 

diyor: "Bir insanın çok yetenekli olduğu, topluluk önünde konuşmada iyi olduğu, 

diplomasi sanatına sahip olduğu çok açık, Tanrı ona bu tür yetenekler vermiş, oysa ben 

sıradan bir insanım, hiçbir yeteneğim yok". Bir insanın hiç yeteneği olmaması 

mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, mümkün değil. Her insan yeteneklidir ve her insana Tanrı 

tarafından şu veya bu nitelik bahşedilmiştir. Ve çoğunlukla, her insanda bu 

niteliklerden, iyi niteliklerden ve yeteneklerden birçoğu gizlidir, sadece 

geliştirilmemiştir. Neden biliyor musunuz? 



Tatiana: Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü o da tıpkı çöpler gibi yaşam nehrinde sürüklenir ve nehir ona 

bir şeyler dikte eder, o nehre değil. Mesele bu. Mesele şu ki insanlar insan olduklarını 

unutuyorlar. Direnmeyi bırakırlar. Sonuçta, hayat harekettir. Ve hareket kolay sularda 

değil, hedefe ulaşılana kadar akıntıya karşı, akıntıya karşı harekettir. Hedef her zaman 

orada, suyun çöpleri taşıdığı bataklıkta değil, kaynağın geldiği yerdedir. Ve asıl mesele 

de budur. 

 

Tatiana: Berrak sular. 

 

İgor Mihayloviç: Berrak sular. Dolayısıyla herkesin bir yeteneği vardır. Sadece şeytan 

insana "sen bir hiçsin, yeteneksizsin, bak şunlar ne kadar yetenekli" diye fısıldar. Ama 

o yetenekli insanlara bir bakın, neye benziyorlardı? Sizden bir farkları var mı? Evet, 

daha sonra, akıntıya karşı yüzmeye başladıklarında, ilk adımlarını attıklarında, tıpkı 

size olduğu gibi onlara da "Otur, hiçbir şey yapmıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun, 

kimsin, nesin" diyen şeytanın üzerinden geçtiklerinde ilham alırlar. Ya da, "Ne 

yapıyorsun? Hiçbir şey değişmiyor. Çok çabalıyorsun ama kimse seni dinlemek 

istemiyor, hiçbir şey değişmiyor", değil mi? 

 

Ama sizin her adımınız tahriktir. Oysa pek çok adım büyük bir tahriktir, hareketsiz 

kitleler arasında büyük bir tahrik. Ve bu heyecan verir. Heyecan ise çoğu zaman 

akıntıya karşı hareket edenlerle rezonansa dönüşür. Değil mi? Bu çok basit, dostlar. 

Şeytan sizi yücelttiğinde onu dinlemeyin. Sizi küçümsediğinde şeytanı dinlemeyin. 

Şeytanı hiç dinlemeyin. Berrak sulara yüzün - orada Hakikat vardır ve orada Hayat 

vardır. Değil mi? Öyleyse dostlar, berrak sularda yaşayalım, onurlu yaşayalım, 

birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 

 

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

 


