
Her Zaman Sizinleyiz! 

Bire bir sohbet. İgor Mihayloviç Danilov izleyiciler tarafından sıkça sorulan bir soruyu 

yanıtlıyor. Ruhsal  yola girdiğimizde neden şüphelerimiz olur? Uygulamalar nasıl 

gerçekleştirilir? Sevmeyi nasıl öğrenebiliriz? Ruhsal uygulamalarda Sevginin bu çok 

öznel hissine ulaşmak neden zordur? Ruhsal yoldaki temel neden ve engel nedir? 

Edindiğimiz deneyimin bir daha asla kaybolmamasını sağlamak mümkün müdür? 

 

#SpiritualExperience #searchofGod #SpiritualPath  
 

Videos with Igor Mikhailovich Danilov:   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB 

 

Keys to Heaven  

https://allatra.tv/en/video/keys-to-heaven   
 

How to Become a Strong Personality? https://allatra.tv/en/video/how-to-become-

strong-personality   
 

About Spiritual Practice https://allatra.tv/en/video/about-spiritual-practice   
 

About a Cup of Coffee https://allatra.tv/en/video/about-cup-of-coffee   
 

Love is Life https://allatra.tv/en/video/love-is-life   
 

About the Spiritual World https://allatra.tv/en/video/about-the-spiritual-world  
 

ABOUT THE HOLY SPIRIT (UNITY) https://allatra.tv/en/video/about-holy-spirit  
 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba sevgili dostlar. Sizlerden temel konularla ilgili pek çok 

soru geliyor: "Pratikler nasıl yapılır?", "Bu dünyada endişelenmeyi nasıl bırakırız?", 

"Sevmeyi nasıl öğreniriz? "den bahsetmiyorum bile. Ve birçok soruyu kaç kez 

yanıtlamış olursak olalım, yine de gelmeye devam ediyorlar. Dünyamızın karmaşık 

olduğunu, içinde pek çok sorun ve endişe olduğunu, her zaman bir şeylerle 

dikkatimizin dağıldığını, kişisel ruhsal gelişim sorununun pek çok insan için çok 

keskin olduğunu anlıyorum.  

Neden? İnsan içten içe ne istediğini hisseder, ancak dini ne olursa olsun dua 

uygulamalarını gerçekleştirmeye başladığında, bir sürü düşünce gelir. Konsantre 

olmayı başaramaz. Oysa konsantrasyonun iç dünya üzerinde olması gerekir. Tanrı'ya 

giden tek bir yol vardır - ruhunuzdan geçer, başka bir yol yoktur. Tanrı'ya giden tek 

kapı budur. Ama bilincimiz öyle bir şekilde çalışır ki, nerede olursa olsun, Tanrı'nın 

"çok fazla" olduğu bazı yerleri, bazı tapınakları aramaya hazırızdır, böylece oraya 
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gelir, bu "çok fazla" şeyi alır, eve döneriz - ve işte bu kadar, biz zaten azizleriz. Bu 

şekilde olmasını istiyoruz, kabul etmelisiniz.  

Ya da sihirli bir hap almak. Öyle değil mi? Ya da ilginç bir uygulama veya Doğu'da 

olduğu gibi bir mantra. Sadece öğrenebileceğiniz ve her gün birkaç düzine kez 

tekrarlayabileceğiniz sihirli bir mantra ve işte bu kadar, "ve her şey dönüşmeye 

başlayacak". Ve burada "aydınlanma gelecek, kutsallık gelecek, içeriden yükselecek 

ya da dışarıdan düşecek", fark etmez. Asıl mesele, dostlar, hiçbir şey yapmamak, daha 

az çalışmak, sıradan, alışılmış mekanik eylemler gerçekleştirmektir. 
 

Çok fazla zaman almadığı sürece her türlü ritüeli gerçekleştirmeye hazırız. Diyelim ki 

dostlar, çok uzaklara seyahat etmeye hazırız, değil mi? Dağlara tırmanmaya ya da bazı 

insanların yaptığı gibi, Tanrı'ya olan sevgimizi kanıtlamak için çok uzun bir yolu 

sürünerek gitmeye bile. Ama mesele şu ki, süründüğümüzde ve O'nun adını 

hatırladığımızda, "Buna neden ihtiyacım var?", "Bunların hepsi aptalca değil mi?" diye 

de düşünürüz. 
 

Peki bu neden böyle oluyor, dostum? Ruhsal yola girdiğimizde neden içimizde 

şüpheler doğar? Bu güzel bir soru, değil mi? Cevap çok basit dostum: şüphelerimizi 

bize fırlatan şeytandır. Bu doğru. Sonuçta şeytanlar içimizde, herkesin içinde. 

Bilincimiz, tüm dinlerin bahsettiği o şeytanların ta kendisidir. Ve peygamberler bize 

bundan bahsettiler, ama bilirsiniz, bir iblis olduğunuzu duyduğunuzda (ve kendinizi 

yalnızca bir iblis sizi kontrol ettiğinde bilinç olarak algılarsınız), kendinizi ondan 

ayırmak çok zordur. Dışarıdan, bilirsiniz, bir gözlemci konumundan, o şeytana 

bakmak ve bilincinizin aslında size ait olmadığına ikna olmak çok zordur. 
 

Evet, bilincin siz olmadığınıza ikna olmak için nasıl oturabileceğiniz, gelen 

düşünceleri nasıl izleyebileceğiniz ve onları nasıl kovalayabileceğiniz hakkında çok 

konuştuk. Ve birçoğunuz bunu denediniz ve birçoğunuz da başardı. Fakat sorun nerede 

ortaya çıkıyor? Kazandığımız deneyime rağmen onu çok hızlı bir şekilde 

kaybediyoruz. Ve işte basit bir soru: kazandığımız bu deneyimin bir daha asla 

kaybolmamasını sağlamak mümkün mü? Cevap, mümkündür. Evet dostum, sen de 

yapabilirsin. Ancak deneyiminizin asla kaybolmaması ve her zaman sizinle kalması 

için Diri olmanız, başka bir deyişle yaşamınız boyunca Ruhsal Dünyaya ulaşmanız 

gerekir, hepsi bu. 
 

Bak her şey ne kadar basit: kısa bir yoldan geçmek, sonuçta senin içinde olan cennetin 

kapısından daha yakın bir şey yok, dostum. Ve o kapı senin önünde her zaman açıktır. 

Sadece içimizdeki şeytan ona erişimimizi engeller. Asıl soru, bu şeytanı nasıl ortadan 

kaldıracağımızdır? Diyelim ki, bir damla su bir taşı aşındırır, böyle bir söz biliyor 

musunuz? Yani dikkatimizi damla damla içe, ruhumuza, Ruhsal Dünyaya, Rabbimiz 

Allah'a, sevgili Allah'ımıza yöneltirsek, kelimelere değil, Sevgimize konsantre olursak. 

Gerçi sizin için uygunsa, Allah'ı sevdiğinizi kelimelerle söyleyebilirsiniz, Allah'ı 

sevdiğinizi söyleyebilirsiniz ama bunu dışa doğru söylememelisiniz, içe doğru ve 

tercihen kelimeler olmadan söylemelisiniz. O zaman her şey çalışmaya başlayacaktır. 

 



Başlangıçta, dikkatimizi bir su damlası gibi o duvarı yıkmaya odaklıyoruz. Ve sonra 

cesurca Ruhsal Dünyanın kucağına adım atarız. Her şey çok basit, dostlar. Ruhsal 

Dünyaya ulaşmaktan daha basit bir şey yoktur. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz. 

Nereye giderseniz gidin, dostum, eğer giderseniz, zaten Tanrı'ya geleceksiniz. Her 

zaman açık olan o kapıya kendi içinizden geleceksiniz. 
 

Ama neden bilincimiz bizi uzak diyarlara sürüklüyor? Neden kendi bilincimiz, 

dostum, bizi çok çalışmaya, şüphe etmeye zorluyor? Ve işte cevap: şüphe etmek. 

Öyleyse, ruhsal yola girdiğimizde önemli olan nedir? Tanrı'ya ulaşmak mı? Yoksa 

şüphelerimizle şeytana hizmet etmek, bir yardımcı, aslında bir köle olarak hizmet 

etmesi gereken o ruhsuz yaratığı hayatımızla beslemek mi? Evet, bilincimiz 

Şahsiyetimizin, yani bizim kölemiz olmalıdır. Ama gerçekte ne olur, dostlarım? Bu 

köle bizim efendimiz haline gelmiştir. Dünya tersine döndü. Peki etrafımızda ne 

görüyoruz? Tersine çevrilmiş bir dünya. Öyle değil mi? 
 

Ve kendi içimizde başka ne gözlemliyoruz? Ruhsal Dünyaya doğru basit bir adım 

atamadığımız ortaya çıkıyor. İçimizdeki birinin buna neden ihtiyaç duyduğumuza dair 

çok fazla kanıta, çok fazla gerekçeye ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıyor. Bilirsiniz, 

"burada ve şimdi açıkla" ve hatta "neden ve ne için gerekçelendir" ve "hangi sonucu 

elde etmek istiyorsun" gibi - bu tür tartışmalar. Ama kendimizi kötü hissettiğimizde 

hemen tüm şüpheleri ortadan kaldırıyoruz ve ne yapıyoruz? Yüce Allahımıza 

yöneliriz. Ve O'na ne için dua ederiz? Acımızı hafifletmesi, bize yardım ve destek 

vermesi için. Bu doğru değil mi? Ama bizi kim engelliyor? 
 

İşte en büyük sır burada gizli dostlar, hiç kimse ve hiçbir şey engel değildir. Sadece 

sıradan bir yanılsama, bizim yerimize yaşamak isteyen bilinçten gelen bir yanılsama. 

Evet, o köle bizim feodal efendimiz olur. Ve onunla o kadar bütünleşiriz ki, Şahsiyet 

olarak hissetmeyi bile bırakırız. Bunu daha çocukluğumuzun başlarında kaybederiz. 

Ve tüm yaşamımız boyunca kendimizi yalnızca yardımcımız, kölemiz olması gereken 

o iblis olarak görürüz. Bu üç boyutlu dünyayla olan bağımız bize nasıl davranmamız 

gerektiğini dikte etmeye başlar ve sonunda sadece buradaki hayatımızı elimizden 

almakla, bizim yerimize yaşamakla, bizi kontrol ve manipüle etmekle kalmaz, aynı 

zamanda geleceğimizi de elimizden alır.   
 

Soru şu: "Ne yapılmalı?" Bana sık sık bu soruyu soruyorsunuz, "Ne yapılmalı?" 

Dostlarım, yanıt göründüğünden çok daha komik: tam tersine, "ne yapılmamalı" ve siz 

tam olarak şeytana hizmet etmemelisiniz. İhtiyacınız olan tek şey, bir amacınızın olup 

olmadığını fark etmektir dostum. Sanırım bir dahaki sefere amacın önemi hakkında 

konuşacağız. Evet, amaç en önemli şeydir ama bunu biraz sonra açıklayacağız. 
 

Şu anda, dostum, seninle bire bir olduğumuz gerçeğinden yararlanarak, sana küçük bir 

yardım önermek istiyorum. Hangi durumda olursanız olun, nerede olursanız olun ve 

nasıl yaparsanız yapın, sadece en içinize, içinizdeki hislere odaklanın. Bazı insanların 

bilinci "Tam olarak hangi beden organına odaklanmalıyım?" diye çalmaya 

başlayacaktır. - Bu şekilde işler, her şeyi bir şakaya, bir oyuna dönüştürür, Gerçeği 

kahkaha ve mizaha dönüştürür. Bizi bu şekilde manipüle etmek daha kolay, 

kahkahayla, mizahla, her şey bir şaka, hiçbir şey ciddi değil. Dostlarım, ama hayat 



böyle ciddiyetsiz bir şekilde geçiyor. Belki de herkese hak olarak verilen şeye ulaşmak 

istiyorsak daha ciddi olmamız gerekiyordur? Hak olarak herkese, bu gezegendeki her 

insana Ebediyen Diri olma ve eşitler arasında eşit olma hakkı verilmiştir ve bu 

kolaydır. 
 

Pek çok kişinin birilerinin kendileri için bir şeyler yapmasını istediğini anlıyorum. 

Dostlarım, evet, birileri için pek çok şey yapılabilir ama birileri için Hayat kazanmak 

imkânsızdır. Bu yolu kendimiz kat etmek zorundayız. Ama bilinç bize sadece ve 

sadece "bunun zor olduğunu", "bunu yapamayacağımızı", "bunu yapabilecek kişiler 

olmadığımızı" söyler, oysa bunlar sadece bilincimizdeki konuşmalardır. 

Yaşamlarımızda meydana gelen pek çok sorunla dikkatimizi dağıtır. Ya da tam tersine, 

"Şimdi iyi oldu. Ne için? Sen zaten güçlüsün ve her şeyi anlıyorsun." Ama asıl mesele 

şu ki, uygulamalarda ne kadar çok zaman geçirirsek ve bu uygulamalar ne kadar derin 

olursa, Tanrı'ya o kadar yakın oluruz. İşte bu yüzden uygulamalar önemlidir. 
 

Burada bulunan bir varlık ne kadar ruhsal olursa olsun, diyelim ki çok özel insanlar 

bile... Peygamberleri ele alalım dostum. Sonuçta onlar çok ve sık pratik yapıyorlardı. 

İsa Mesih'i ele alalım - O uzun bir süreyi uygulamalarda, dualarda geçirdi, çok zaman 

ve oldukça sık. Neden? Çünkü bu dünya kaçınılmaz olarak ölüdür. Ve bu Hayatı 

duyumsayanlar, hissedenler, bilirsiniz, bu pisliği, bu dünyanın pisliğini bir şekilde 

temizlemek isterler. 
 

Bilincin size bu dünyada pek çok güzel şey olduğunu söyleyeceğinin farkındayım ve 

aslında bu doğru da olacaktır, bu dünyada da pek çok iyi şey vardır. Ama Ruhsal 

Dünya ile kıyaslandığında, dostum, bu dünya bir bataklıktır, tüm cazibesiyle, tüm 

güzelliğiyle, tüm harika insanlarıyla bile, yine de, Canlılar Dünyası ile 

kıyaslandığında, bu dünya sadece bir bataklıktır. Dolayısıyla bu bataklıktan yüzeye 

çıkmak ve en azından bir nefes alabilmek için pratikler yapmak gerekir. Ve bunları 

doğru ve yeterince sık - her birimizin ihtiyaç duyduğu kadar - yapmak gerekir. 
 

Eğer uygulama yapıyor ve ilk aşamalarda huzur, neşe, sevgi, en azından sükûnet, en 

azından huzur hissine ulaşamıyorsanız, o zaman uygulamayı yapmamışsınızdır, sizin 

yerinize bir iblis oynuyordur, dostum. Önemli olan da budur - Tanrı ile sizin 

aranızdaki aracıyı ortadan kaldırmak. İblis sizin yerinize uygulama yapamaz, ancak sık 

sık dener, sık sık hem dualarımızı hem de ruhsal uygulamalarımızı yönetir ve kontrol 

eder. Neden? Çünkü o bir iblistir, işlevi budur; bunu bilmeli ve anlamalıyız. 
 

Ve ne kadar kederli olursak olalım, ne kadar sorun yaşarsak yaşayalım, Ruhsal Dünya 

ile bir anlık teması kaçırmakla kıyaslanamaz. Bir insanın dünyevi bir yaşam sürmesini 

anlıyorum ve onun için burada ne olduğu çok önemli, çok önemli. Ama bunun tek 

nedeni, dostum, sizin gerçek dünyayı bilmemenizdir. Sadece onunla temasa 

geçtiğinizde, bu dünyanın tüm sorunlarıyla birlikte tüm kederlerinin eriyip gittiğini, 

bunların hiçbir şey olmadığını anlayacaksınız. Tıpkı silkelediğinizde ayakkabınızdan 

uçup giden tozlar gibi, aynı şekilde tüm sorunlar da uçup gider. Onlar çoğunlukla 

uydurmadır. Eğer bu sorunları çözebilirseniz, sorun olmaktan çıkarlar. Ve eğer onları 

düzeltemezseniz, onlar da sorun değildir, çünkü onlar size bağlı değildir. Ama Hayatı 

kazanıp kazanmayacağın sana bağlı, dostum. 



Pratiğin doğru bir şekilde yapılması başarının anahtarıdır. Ama pratiğin yanı sıra, 

pratikte elde ettiklerimiz de gün içinde kaybolmamalıdır. Pratikte kazandığımız bu 

hissi mümkün olduğunca sık korumalı, ona dönmeli, dikkatimizi içimize, içimizde 

ışığın olduğu yere yöneltmeliyiz. Herkes bunu hisseder, bu ışığı, bu sıcaklığı, bu doğal 

yuvayı. Yolumuza çıkan tek şey şeytanın kafamızdaki telaşı ve etrafımızda yarattığı 

sorunlardır; içimizde kışkırttığı tembellik ve bu uygulamaları gerçekleştirme 

konusundaki isteksizliktir. Ancak Ruhsal Dünya ile en az bir kez gerçekten temas 

kurarsak, şeytan üzerimizdeki gücünün çoğunu kaybeder. Neden mi? Çünkü o Gerçek 

ile kıyaslandığında bir hiçtir, sadece bir hiç. 
 

Hayatı Kazanmak, dostlar, çok kolaydır. Bu dünyada şeytanı aşmaktan daha zor bir 

şey yoktur, bu doğru. Ama aynı zamanda şeytanı aşmaktan daha basit bir şey de 

yoktur. Tek gereken Allah'ı sevmeye başlamaktır. Ve Allah'a olan özlemimiz, Ruhsal 

Dünyaya olan içsel özlemimiz, her türlü duvarı yıkmaya muktedirdir, çünkü bir damla 

su bile aslında bir taşı aşındırabilir. Değil mi? Yani dostum, ruhsal yol senin için ne 

kadar zorsa, o kadar çok çaba göstermeli ve şeytanı o kadar az dinlemelisin. 

Gördüğünüz gibi dostum, her şey çok basit; karmaşık hiçbir şey yok. Sadece bir istek. 

 

Yine, birçok arkadaşımın birlikte bir uygulama yapma isteğiyle bana sıkça sorduğu bir 

soruyu yanıtlarken, diyelim ki, böyle bir çevrimiçi modda, isteğinizi anlıyorum. Ama 

dostum, beni affedin. Hayır dediğim için beni affedin. Seninle ortak bir uygulama 

yapmak istemediğim için değil. İnan bana, eğer yeterince istek ve arzun varsa, zamanı 

gelecek ve biz seninle, dostumla, Allah'la birlikte her zaman bu uygulamada olacağız. 

Ama neden hayır diyorum ve hatta özellikle böyle alışılmadık bir mesaj kaydetmeye 

karar verdim? Çünkü şeytanın senin kafanda nasıl çalıştığını biliyorum dostum. Sana 

"Zamanını boşa harcamana gerek yok, sadece videoyu oynat ve uygulamayı onunla 

birlikte yap" diyeceğini ve böylece geleceğinin sorumluluğunu başkasına 

yükleyeceğini biliyorum. 

 

Ama beni anla dostum, ruhsal uygulama ve ruhsal yol senin yolundur. Bu yolda kendi 

ayaklarınla yürümelisin. Kendi arzunla, kendi dikkatinle Tanrı'nın Sevgisini hak 

etmelisin. Evet, biri sana yardım edebilir ama senin yerine bu yolda yürüyemez çünkü 

bu yol senin yolun ve bu yolu kendin kat etmelisin. Ruhsal Dünyaya ulaşmak 

isteyenlere gelince, şeytan onları engelleyemeyecektir. Bu nedenle, dostum, elinden 

gelenin en iyisini yapmalısın.  
 

Elbette anlıyorum arkadaşlar, her insan gibi siz de yardım eli uzatmak istiyorsunuz. 

Ancak, eğer biri sizin için yemek yerse, bedeniniz ne kadar yaşar? Cevap bu. Burada 

da durum aynı. Günlük yaşamımızda, eğer Rab Tanrı'ya gitmezsek, eğer Şahsiyet 

olarak kendi bilincimizi dizginlememişsek, yani içimizdeki şeytana kısa bir tasma 

takmamışsak, o zaman şeytan bizim yerimize yaşayacaktır. Ve siz bunu zaten 

biliyorsunuz, dostlarım. Bu yüzden onu güçlendirmemek ve sizi zayıflatmamak için, 

çevrimiçi modda ortak bir uygulama konusunda basitçe "hayır" demek zorundayım. 
 

Yine de birçoğunuz biz uygulama yaparken hissediyor, birçoğunuz katılıyor ve bu 

hissediliyor. Ve açıkçası dostlar, her geçen gün daha fazla sayıda olmamız, ortak 

uygulamaların daha canlı hale gelmesi ve dünyanın Sevgi ile dolması beni mutlu 



ediyor. Kaçınılmaz olarak ölü olan bu dünya bile geleceği için bir şans kazanıyor ve 

bu iyi bir şey. Ve bu her şeyden önce sizin sayenizde, dostlar. Çünkü şeytanın kölesi 

olmaktan vazgeçiyorsunuz, ruhsal yola giriyorsunuz, hedefi görüyorsunuz ve ona talip 

oluyorsunuz. Ve bu, dostlarım, zaten başarının anahtarıdır. 
 

Evet, anlıyorum, bilinç dikkatinizi dağıtacak ve dengenizi bozacaktır. Ama bir şeyi 

unutmayın: düşüp düşmemeniz önemli değildir, önemli olan ayağa kalkmanızdır. 

Düşmemek de iyidir, özellikle de ruhsal yolda. Biliyorsunuz, ruhsal yoldaki her 

düşüşümüz bizi bu üç boyutlu dünyada kelimelerle bile tarif ve ifade edilemeyen 

Ruhsal Dünya ile temas anından yoksun bırakır. Ruhsal Dünya ile temas anında, 

Şahsiyetler olarak Ruhsal Dünyadan bir yanıt aldığımızda, Allah'ın Kendisinden gelen 

bu Sevgi bize dokunduğunda meydana gelen sevinci ifade edecek hiçbir kelimemiz 

yoktur. Bu gerçek mutluluktur ve bu gerçek Hayattır, çünkü tamamlanır ve anlam 

kazanır. Hayatımız anlamlı hale gelir. 

 

Bu başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ve umuyorum ki dostum, sen de bunu 

deneyimleyeceksin. Ve sadece deneyimlemekle kalmaz, bununla yaşar ve sonsuza dek 

yaşarsınız. Tabii ki kendinizden şüphe etmeyi bırakırsanız. Şüphelerin hepsi 

şeytandandır. Bu şüpheleri bir kenara atın, onlara ihtiyacınız yok, "sen zayıfsın" ve 

"yapamazsın" sözlerini dinlemeyi bırakın. Her şeyi yapabilirsin ve her şeyin 

üstesinden geleceksin. Ve yalnız değilsin ve bunu biliyorsun. Dostum, sen 

bizimleyken biz de her zaman seninleyiz. 
 

 

 


