
Huzur Nasıl Elde Edilir? 

"Dikkatin onda birinin bağışlanmasının" ne olduğu, ölüler dünyasına karşı nasıl 

korunulacağı, ebedi Huzura nasıl ulaşılacağı ve Hayatın nasıl kazanılacağına dair 

kadim bilgiler hakkında video. HER İNSANIN er ya da geç karşılaşacağı koşulların 

bilgisi. 

Ölümden sonra yaşam. İnsan fiziksel bedeninin ölümünden önce ve sonra neler olur ve 

neler yaşar? Geçiş durumları. Ruhun reenkarnasyon süreci ne zaman gerçekleşir? Kim 

olduğunuzu kendiniz nasıl tanımlayabilirsiniz? Ölüm korkusunun arkasında ne var? 

Ölüler ve yaşayanlar dünyası hakkında ne bilmek gerekir? Kendimizi ölüler dünyasına 

karşı nasıl koruyabiliriz? Ölen bir insana karşı suçluluk duygusu neden ortaya çıkar? 

Istırap çekmekten nasıl kurtulunur? Yakın ve sevilen bir kişinin ölümüyle nasıl 

yaşanır? Fiziksel bedeninin ölümünden sonra 9 gün insan için ne anlama gelir? Yeni 

doğan bir bebek için 8. ve 17. günler arasındaki dönem neden önemlidir? Ruhun 

reenkarnasyonu hakkında ilginç gerçekler. Sürecin fiziği: Nüfusun azalması 

gelecekteki toplumun ruhsal gelişimini nasıl olumsuz etkiler? 

Dikkati yatırmanın önemi. Onda bir bağışın kökeni nedir? Allat'hiara hangi yasayı 

getirdi ve neden? Huzura nasıl ulaşılır? "Uyuyan altşahsiyet" nedir? Altşahsiyetin 

hafızası var mıdır? İnsanlar (Allat'hiara zamanında) ölümden sonra Huzuru nasıl 

kazanıyorlardı?  

İnsan için manevi gelişimin önemi. Dualar yoluyla bağışlanma kazanmak mümkün 

müdür? "Günahkâr bir insanın" manevi kurtuluş şansı var mıdır? Kişi, Bilgi ile geç 

karşılaşmışsa ve kurtuluşa ermek için zamanı olmayacağını fark etmişse yaşlılıkta 

Huzuru kazanabilir mi? Ruhsal kurtuluşa nasıl ulaşılır? Nasıl Diri olunur? İnsan 

yaşamı sırasında nasıl Melek olur? İlksel Bilginin anlaşılması insanın ve bir bütün 

olarak insanlığın geleceğini nasıl etkiler? 

 

 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda kölelik konusuna değindik ve insanın 

bazı yaşam ideallerinin ve hedeflerinin kendisine dayatıldığını her zaman fark 

etmediğini söyledik. Ve gün içinde aldığı kararlar genellikle kendi arzuları ve hatta 

ihtiyaçları tarafından değil, tam olarak korkuları tarafından belirleniyor. 

İnsan gün boyunca binlerce korku yaşar. Bunlar açık ya da gizli, rasyonel ya da 

irrasyonel olabilir. Birçok durumda, kişiyi gerçekten tehdit eden hiçbir şey 

olmadığında, bunlar kesinlikle mantıksız korkulardır. Yine de kesinlikle rasyonel olan 

bir korku vardır: ölüm korkusu. Çünkü ölüm muhtemelen herkesin hayatındaki tek 



istikrarlı olaydır. İnsanın kesin olarak bildiği bir şeydir ve yaşamı boyunca başına 

geleceğini kesin olarak bilir.  

Bu nedenle, şöyle bir nokta var. Ölüm hakkındaki bilgi neden insanın hayatını 

gerçekten etkilemez? Yani, bunu çok sık düşünmez. İnsan bunu her hafta düşünmez 

bile. İnsanın ölümlü olduğunu anlamasını engelleyen nedir? Ve aslında önemli bir 

nokta daha var. Neden insan başkalarının ölümünü gördüğünde, ne bileyim 

felaketlerin, afetlerin, savaşların vb. kurbanlarını gördüğünde ilk düşüncesi komşusuna 

merhamet ve yardım etmek değil de tam olarak "Allah'a şükür benim başıma gelmedi. 

Hayattayım, iyiyim, Allah'a şükürler olsun." oluyor.  

Bu duruma baktığınızda, bilincin insanda nasıl işlediğini gördüğünüzde, toplumun ve o 

toplumda yaşayan her insanın başka bir insanın sorunları hakkında gerçekten içtenlikle 

şefkatli olup olamayacağını merak etmekten kendinizi alamazsınız. Ya da biz insanlar 

için bu bir tür, ne bileyim, çabucak kurtulmak istediğiniz geçici etkileyici bir resimdir. 

Tüm bunlar çok kısa, duygusal ama yine de kısa. 

İgor Mihayloviç: Bu çok doğal. Bir insanı ne çeker? Birinin acısı, birinin ölümü. 

Örneğin birisine araba çarptığında biz insanların nasıl davrandığına bakalım. Tamam 

mı? Bir kalabalık toplanır, herkes ayakta durur ve izler. Herkes korkar, herkes o anda 

korku yaşar ama herkes, sizin de söylediğiniz gibi, "Allah'a şükür ben değilim" diye 

düşünür. Yine de herkes o gömleği giyiyor. Kısa bir süre için ama giyiyor ve çıkarmak 

için çabalıyor. Neden? Rahatsızlığa neden olur. Bu yüzden insanlar bu tür belirgin 

resimlerden kaçınmaya çalışırlar. Ama aynı zamanda bunlar onları çeker. 

İnsanların haftalarca ölümü düşünmediğini söylediğine gelince, ben öyle 

düşünmüyorum. Düşünüyorlar, hem de oldukça sık. İnanmadığımız ya da daha 

doğrusu farkına varmadığımız gerçeğine gelince, yaşamımızın sonlu olduğuna 

inanıyoruz, ama ölümlü olduğumuzun farkına varmıyoruz. Neden mi? Çünkü 

bilincimiz öyle bir şekilde düzenlenmiştir ki bunu teoride anlarız, başkalarının 

öldüğünü gördük, bunu anlarız ve bizim de öleceğimizi anlarız ama yaşamın bu 

noktada sona erdiğine inanmayız. Anlıyor musunuz? Neden? Çünkü bilincimiz fiziksel 

bedenin ölümünden sonra yaşamın kendisi için, en azından bilinç için devam edeceğini 

gayet iyi anlar. Ve Şahsiyet olarak bunun farklı temellerde devam edeceğini biliyoruz. 
 

Şahsiyet kesinlikle Ebedi Hayat için çabalar. Ama, ayrıca Ebedi Hayatı kazanmadan 

insanın bir altşahsiyet haline geleceğini de anlar. Eğer içimize, hatta bilincimize 

inersek, her birimiz bu anlayışa sahibiz. Bu yüzden ölüm korkusu yoktur. Ama ölme 

korkusu vardır. En çok da bilmediğimiz şeylerden korkarız. O eşiğin ötesinde ne 

olduğunu bilmiyoruz. Bizi korkutan da budur. Dahası, bir şeylerin değişecek olması 

çok korkutucu. Değişimden korkuyoruz, bu da korku yaratıyor. Burada sahip 

olduklarımızı kaybetmekten korkarız: akrabalarımızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı; 

bu da korkutucudur. İnsan aslında ölümün kendisinden korkmaz. 
 

Çoğu insan sessizce ölür. Nefessiz kalmazlar, çığlık atmazlar ve gürültü yapmazlar, 

sadece sessizce göçüp giderler. Yine de önceden neredeyse herkes bunun olacağını 

anlar. İnsanlar aslında... Kazaları, cinayetleri ya da başka bir şeyi düşünmüyorum. 



Ama zamanı geldiğinde, insan yaşlandığında ve hastalandığında, ölümün yaklaştığını 

hisseder ve panik yapmaz. Çoğu insan sessizce vefat eder. 
 

Tatiana: Bir başka nokta daha var, İgor Mihayloviç, insanların her zaman 

yakınlarında ölen insanlar için endişelenmedikleri gerçeğinden bahsettik, ama şefkat 

gibi bir şeyi ele alalım. Şefkat aslında bilincin doğasında mı var? 

 

İgor Mihayloviç: Bilinçte, bu böyle değildir. Bilincin böyle bir şeyin başına 

gelebileceğine dair bir anlayışı vardır, bunun başına gelebileceğine dair bir korkusu 

vardır. Ama bilincin pratikte hiç şefkati yoktur. Ve ilginç bir örüntü de var: bilinç 

seviyesinde şefkat hayvanlarda insanlardan daha belirgindir. İnsan bu merhamete 

genellikle zihninden, deyim yerindeyse, birisi onu izlerken sahip olur. Sonuçta toplum 

içinde yaşıyoruz ve yardım etmediğimiz için yargılanmaktan daha çok korkuyoruz. 

Ama diyelim ki insan birisine yardım etmediğinin kimse tarafından öğrenilmeyeceğini 

anlarsa, genellikle yardım etmez. 

 

Tatiana: Vay canına. 

İgor Mihayloviç: Burada basit bir formül var. İnsanın maneviyatı ne kadar yüksekse, 

empati de o kadar yüksek olur. Buradan da merhamet, karşılıklı yardımlaşma ve diğer 

her şey gelir. Yani insan ruhsal olarak ne kadar az gelişmişse, ki bu gerçekten 

doğrudur, o kişinin merhameti de o kadar az olur. Bunu açıklığa kavuşturmak için size 

basit bir örnek vereyim. 

Örneğin, birine araba çarptı ve başka birisi bunu gördü. Peki, başka bir kişiye araba 

çarptığını gören bir insanı ele alalım. İlk yardımda bulundu, ambulans çağırdı ve o 

kişinin zor bir mali durumu olduğunu öğrendi. Hatta ona maddi yardımda bile 

bulundu. Ve çoğunlukla, insanlar ambulansı bekledikten, ambulansla gelen sağlık 

görevlilerinden kişinin birçok ameliyat geçirmesi gerekeceğini ama yaşayacağını 

duyduktan sonra bile, çok iyi bildikleri halde, yardım sağladıkları gerçeğiyle gurur 

duyarak bunu unutmaya eğilimlidirler. Dolayısıyla, o kişinin büyük masraflar 

yapacağını fark eden ve bilen insanlar bundan uzaklaşmaya çalışır, yardım etmeye, 

yani o kişiyi sonuna kadar desteklemeye devam etmeleri nadir bir istisnadır. Neden? 

"O benim arkadaşım değil, tanıdığım da değil" ya da başka bir şey, yani "bunu 

yapmazsam beni yargılayacak biri değil". 

Tatiana: O bir yabancı. 
 

İgor Mihayloviç: Bir yabancı. Bu nedenle yardım etmemekte sorun yoktur. Ama 

insanların maneviyatı ne kadar yüksekse, merhameti ne kadar yüksekse, yardım etme 

arzusu da o kadar yüksektir, yani insanlar yardım etmekten başka bir şey yapamazlar. 

 

Tatiana: Bu merhamet ve sempatinin insanın ruhsal yaşamının bir sonucu olduğunu, 

bunun Şahsiyetin niteliği olduğunu mu söylüyorsunuz? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, o aslında Şahsiyet ile daha çok ilgili.  
 



Tatiana: Biliyorsunuz, ilginçtir ki Budizm'de de bu kritere göre, merhametiniz olsun 

ya da olmasın, ruhsal yaşamınızın ne ölçüde doğru olduğunu, meditasyonunuzun ne 

ölçüde doğru olduğunu anlayabileceğinizi söylerlerdi. Yani bu kriter... 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bu, insan ruhsal olarak geliştiğinde, kendi içinde insani 

nitelikler geliştirdiği anlamına gelir. Ve insani nitelikler tam da bu merhamette, 

şefkatte ifade edilir ve bu normaldir. 

 

Tatiana: Bu muhteşem, ama biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, ne yazık ki, ruhsal olarak 

olgunlaşmayan, kendileri üzerinde çalışmayan pek çok insanın olduğu bir dünyada 

yaşıyoruz. Ve yine de, deyim yerindeyse, bilinç çerçevesinde şefkat ve karşılıklı 

yardımdan bahsedecek olursak. Görünen o ki pek çok insan belki de bir şeylerin 

olacağını, ne bileyim belki de pek çok insanın öleceği bazı büyük felaketlerin 

olacağını ve bu insanların o kadar etkileneceklerini, o anda içlerinde şefkatin 

uyanacağını ve harekete geçip bazı kararlar almaya başlayacaklarını tahmin ediyor ve 

bekliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Almazlar. Görüyorsunuz, bir sorun daha var. Bir insan öldü ve bu 

bize gösterildiğinde, örneğin televizyonda o kişinin bir görüntüsü gösteriliyor, hayatı 

anlatılıyor ve nasıl öldüğü gösteriliyor, içimizde o kişiye karşı bir şefkat ve empati 

oluşuyor. Ama bize toplu halde öldürülen milyonlarca insan gösterilirse, bu 

istatistiklere dönüşür ve empati kuramayız. Sahip olacağımız tek şey, orada 

olabileceğimize dair bir korku ya da "Allah korusun bu benim başıma gelir ve ben de o 

ölen insanlar arasında olurum" korkusu olacaktır. Bu insan doğasıdır. 

 

Tatiana: Öyleyse diyelim ki iklim felaketleri, tufanlar ve benzeri aşamalara girdikçe, 

kitlesel kayıpların sayısı manevi olarak çalışmayan insanlarda daha az tepki mi 

uyandıracak? 

İgor Mihayloviç: Doğru. Empati duygumuz azalır. Ama bunun yerine bencillik daha 

fazla ortaya çıkar ve kendi kaderi için daha fazla korku duyulur. Üstelik altını 

çiziyorum, tam olarak kendi kaderi için. İnsanlar uyum sağlamanın yollarını 

arayacaklar. Eğer durum şu anda olduğu gibi devam ederse ve durumu iyileştirmeye 

yönelik, diyelim ki Yaratıcı Toplumu geliştirmeye ya da ona alternatif bir şey 

uygulamaya yönelik herhangi bir değişiklik olmazsa, o zaman ne kadar ileri gidersek, 

insanların empatisinin çok keskin bir şekilde, hatta diyebilirim ki felaket bir şekilde 

azalacağını göreceğiz. Bu kaçınılmazdır. Bu bir hayatta kalma meselesi, insanlığın 

hayatta kalması. 

 

Tatiana: Bir keresinde tüm bunları yapanın aslında sistem olduğunu söylediğinizi çok 

iyi hatırlıyorum. 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: Ve insan sistemin bir parçası olduğunda, kendisinin... efendinin yaptığı şeye 

(İgor Mihayloviç: Doğru. Efendinin yaptığı şeye) karşı eleştirel ve kötü bir tutuma 

sahip olamaz. 



İgor Mihayloviç: Şu anda dünyadaki duruma dürüstçe bir göz atalım. Tamam mı? 

Krizler, bunları saymayacağız, iklim dışında çok büyük ölçekte - sonuçta bunu yapan 

biziz. Ya da kendimiz için seçtiklerimiz yapıyor. Bu doğru değil mi? İşte sorun da 

buradan kaynaklanıyor. Peki suçlu kim? Etrafınıza bakıyorsunuz ve öyle bir his var ki, 

biliyorsunuz, dünya çıldırmış. Şu anda iklime neler olduğunu, insanlığı nelerin 

beklediğini anlıyoruz, ancak yine de devam eden durumu gözlemliyoruz. Her an bir 

nükleer savaşın ya da başka bir şeyin patlak verebileceğini anlıyoruz, ama aslında 

bunu yapan bizleriz. İklimle mücadele etmek mümkün değilse, o zaman bir soru var: 

neden bunun önüne geçmeye çalışıyoruz? Bunun arkasındaki mantık nedir? 

 

Ve en ilginci, çok sayıda insan, akıllı ve okur yazar olanlar, bunun yanlış olduğunu 

anlıyor, şu anda gerçekten korkunç şeyler olduğunu, insanların koptuğunu ve 

bölündüğünü anlıyor, ölümlerden, insanların toplu ölümlerinden bahsetmiyorum bile, 

ama bu gerçekten oluyor, yine de sessiziz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Bu empatinin 

azalması değil mi? Bu bir maneviyat kaybı değil mi? Hem de, özür dilerim, tüm din 

kurumlarının çalıştığı ve milyarlarca, milyarlarca inananın olduğu bir zamanda. Ama 

soru şu ki, neredeler? 

 

Tatiana: Bu çok önemli bir anlayış. çünkü bilinç seviyesinde sizde ne empatinin ne de 

merhametin devreye girmeyeceğini fark ediyorsunuz (İgor Mihayloviç: Tabii ki 

girmeyecek). Ve bunu bildiğiniz zaman en azından sistemin bu çok basmakalıp 

senaryolarına aykırı davranıyorsunuz. Bilinç seviyesindeyken ne başkalarından ne de 

kendinizden şefkat ve sempati beklememeniz gerektiğini anlıyorsunuz, dolayısıyla bu 

şefkati göstereceğinizi beklememelisiniz ve bu sistemin basmakalıp bir senaryosu 

olduğuna göre, o zaman neyi bekliyorsunuz? Bir şekilde harekete geçmelisiniz. Demek 

istediğim, bu dünyada neler olduğunu görüyorsanız, tüm dikkatinizi bir tür kendine 

eziyete, endişeye değil, tam olarak somut adımlara yöneltmelisiniz. Çünkü korku 

stratejinin yokluğudur, öyle değil mi? Ve bu strateji bizden gizleniyor, insan bu 

toplumda ne yapacağını bilmiyor. Bu yüzden insanlar kayıtsız ve harekete geçmiyorlar 

(İgor Mihayloviç: İnsan kendinden başlamalı) çünkü ne yaparlarsa yapsınlar bir 

şekilde sonuç getirmeyeceğini anlıyorlar... 

 

İgor Mihayloviç: Basitçe ifade edeceğim: şu anda neler olduğunu anlamak ve tüm 

bunlara dayanarak, dostlarım, her insanın Ruhsal gelişimleriyle ilgilenmeleri 

önemlidir. Neden mi? Bu kesinlikle gereklidir. Diyelim ki, hep birlikte çok şeyi 

değiştirebiliriz, ama bölündüğümüz sürece, tek bir fikirde birleşmediğimiz sürece - her 

birimizin hayatını iyileştirmek için, her birimiz de dahil olmak üzere, arkadaşlar, 

bölüneceğiz ve durumu kontrol edemeyeceğiz, hiçbir şeyi iyileştiremeyeceğiz. Ve 

hiçbir şeyi iyileştiremeyeceğimize göre, Ruhsal kurtuluşumuz ve Ruhsal gelişimimiz 

için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız demektir. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Başka bir şey daha var, İgor Mihayloviç. Pek çok insan, diyelim ki daha dün 

onları etkileyen şeylerin, dünyada meydana gelen olayların, gördükleri resimlerin, bir 

anda işe yaramaması gerçeğinden rahatsız oluyor, çünkü ya kişinin psişesi adapte olur 

ya da başka bir şey vardır. Ve korkunç olan şey, insanın aniden tüm bunların kendisini 

ilgilendirmediğini fark etmesi, bir tür duyarsız ya da insanlık dışı hale gelmesidir. 



İgor Mihayloviç: Adaptasyon, duruma uyum sağlama. Bir kez daha tekrarlayacağım: 

bir insanın ölümünü gördüğümüzde bu bir trajedidir. Kitlesel bir boyuta ulaştığında ise 

istatistik haline gelir. Buna adapte oluruz ve artık bize o kadar da dokunmaz. 

Gördüğünüz gibi, yine birinin başı derde girdiğinde olduğu gibi. Biz yardım sağladık. 

Yani yardım ettik ve hepsi bu kadar, bırakın kişi kendi başına bu durumdan kurtulsun. 

Tamam mı? Ama ya kişi bunu yapamazsa, durumun kendisi ona izin vermezse? O 

zaman merhametimiz nerede kalır? Merhametimiz nerede? Basit bir soru.  

 

Tatiana: Başka bir deyişle, sanki bilincin daha fazla ve daha etkileyici resimlere 

ihtiyacı varmış gibi... 

 

İgor Mihayloviç: Televizyonumuzun ve haber kanallarımızın nasıl geliştiğine 

bakalım. Aslında bize vahşet denen şeyi giderek daha fazla gösteriyorlar, değil mi? 

Zaten izlemesi bile iğrençken. Öyle değil mi? Çünkü bizi etkilemeye çalışıyorlar. Oysa 

sistemin buna ne için ihtiyacı var? 

 

Tatiana: Konsantrasyon. Korku yoğunlaştırılmış dikkattir, yakıttır. 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Neresinden bakarsak bakalım ve ne yaparsak yapalım, 

sistem bizim dikkatimizin peşinde. Herkesin bizim ilgimize ihtiyacı var. Biz de 

birbirimizin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. 

 

Tatiana: Pek çok insan bu tür bir sertlik, duyarsızlık, bir tür soğukluk tezahürünün 

doğru olduğuna inanıyor. Duyguların çeşitli tezahürleri, insan ağladığında, örneğin bir 

yakını vefat ettiğinde veya başka bir şey olduğunda, bu öncelikle insandaki zayıflığın 

tezahürüdür, çünkü böylece dikkatini sisteme verir ve bu böyle devam eder. 

İgor Mihayloviç: Biliyor musun Tatiana, "ruhsuz" diye güzel bir deyim vardı. Yani 

insan ruhsuz olmaya çalıştığında, aslında o hale gelir. 

 

Tatiana: Aslında pek çok insan neşeyi de göstermekten korkuyor (İgor Mihayloviç: 

Aynı şey). Yani herhangi bir duygu, sadece üzüntü değil, aynı zamanda... 

İgor Mihayloviç: İnsan duygusal bir varlıktır. Tek soru, bunun arkasında kimin 

olduğu ve size şu ya da bu duyguyu kimin ve ne için sipariş ettiğidir. Anlıyor 

musunuz? Duygusal olduğumuzda, içimizde öfke, nefret ya da başka bir şey 

uyandığında, bunlar aslında dikkatimizin böyle patlamalarıdır, en büyük ve en önemli 

olanlarıdır. Enerjimizi harcarız, sadece pranayı değil, aynı zamanda Allat'ı da harcarız. 

Bu, onun ne olduğunu bilenler içindir. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, yaşamsal 

enerjimizi boşaltıyoruz. Bu gerçekten de böyledir. Ama duygularımız neşe ve gerçek 

Sevgi ile dolu olduğunda, bu tam tersine iyidir.  

Tekrar düşünelim: insan şeytana hizmet ederken neşe duyar mı? Hayır ama coşku 

yaşayabilir. Endorfin ya da yapay olarak enjekte edilen ilaçlar nedeniyle. Bu coşkudur 

ve kişi yanılsamaya düşer. Bir tür kazanım ya da iyi haber nedeniyle anlık bir sevinç 

yaşayabilir. Örneğin övüldüğünde ya da kendisine biraz ilgi gösterildiğinde. Ama bu 

sevinçler uzun sürer mi? Sürmez. 



Tatiana: Bunlar kısa ömürlü. Öyle değil mi? 

İgor Mihayloviç: Her şey kısa ömürlüdür, her şey anlıktır ve hızla yok olur. Ve 

çoğunlukla, bu sevinci üzüntü takip eder. Ama insan ruhsal olarak geliştiğinde, her 

şeyden önce neyi deneyimlemeye başlar? Huzurun varlığını, sonra neşeyi ve daha 

sonra da zevki. Bu insanın belirgin bir temasa sahip olduğu zamandır. Bu gerçekten 

sona erer mi? Hayır, bitmez. Sadece artar. Ve ne kadar artarsa, duyguları bile o kadar 

etkilemeye başlar. Biliyorsunuz, insan aptal gibidir, derler ya, oturur ve gülümser. 

Neden gülümser? Çünkü kendini iyi hisseder. Artık dünya umurunda değildir, çünkü 

kendini harika hissetmektedir. Artık bu durumlara, bu haberlere, sorunlara, politikaya 

ve en hafif deyimiyle iklime dikkat etmek istemez. Neden? Çünkü kendini harika 

hissediyor, Yaşamaya başlıyor. Bu bir duygu değil mi? Bu bir duygu. Ama farklı bir 

doğası var ve kısa ömürlü değil. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ve başka bir insanda yaşamı ve başka bir insanın doğasında var olan 

potansiyeli hissediyor ve bu potansiyele kesinlikle değer veriyor. 

İgor Mihayloviç: Doğru, ama insan gerçekten başkalarını hissetmeye başlayacak 

kadar gelişmeye başladığında, işte o zaman böyledir. Kendisi de Sevgi ile dolu olan bir 

başka insanla karşılaştığınızda bu daha da neşeli bir hal alır.  

Yine de belirtmek istediğim bir başka nokta daha var: insan bu Sevgi ve neşeyle 

dolduğunda, başkalarının üzüntüsüyle karşılaştığında bile, bu içsel neşe sona ermez. 

Ama yine de, sizin ve benim listelediğimiz bir şey var. Merhamet ve şefkat tezahür 

eder, bir anlayış vardır ve yardım etme arzusu sona ermez, ama neşe de kaybolmaz. 

Neden mi? Çünkü insanın başına gelenlerin yalnızca bedeninin ve buradaki geçici 

varlığının başına geldiğini bile anlıyorsunuz. Değil mi? Eğer bir şeyi 

değiştirebiliyorsanız, değiştirirsiniz. Eğer bir şeyi iyileştirebiliyorsanız, iyileştirirsiniz. 

Bu sizin doğal bir arzunuzdur. Yine de neşe kaybolmaz. 

Ama insan, diyelim ki bilincinin kapalı sisteminde var olduğunda, iblisler ona 

hükmettiğinde, o zaman elbette bir duygu telaşı yaşanır. Yani, bir an önce seviniyordu 

ve hemen ağlamaya başladı. Bir an önce ağlıyordu ve sonra tekrar gülüyor. Sistem 

aralıksız salınımlar düzenler. Neden? Kişiyi bir uçtan diğerine fırlatır ve onu kendi 

üzerine kilitler. Dolayısıyla, kelimenin tam anlamıyla, kendi kendine eziyet ortaya 

çıkar. Daha sonra insanlar insanın depresyonda olduğunu söyler. O depresyonda 

değildir, bu sıradan bir bencilliktir, diyelim. Ne için? (Tatiana: Sadece kendisiyle 

ilgileniyor.) Dikkatleri kendi üzerine çekmek için. Ve kişi sadece kendisine dikkat 

çekmekle ilgilenir. 

Bu yüzden insan ne kadar çok çalışır ve ruhsal olarak gelişirse, diğer insanların ilgisine 

o kadar az ihtiyaç duyar, artık umursamaz. Ama bunun bir başka yan etkisi daha vardır 

dostlarım: diğer insanların fikirleri sizi etkilemeyi bırakır. Neden mi? Çünkü 

başkalarının ilgisine bağımlı değilsinizdir. Başka bir deyişle, başkasının kafasındaki 

şeytanların fikirleri bir şekilde duygu uyandırmıyor diyelim. Değil mi? Bazı insanlar 

için bu bir eksi, bazıları içinse bir artıdır. Ancak bunu ancak, diyelim ki, belli bir 

dereceye kadar geliştiğinizde anlayabilirsiniz. 



Tatiana: Harika. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, bu harika. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, başka bir soru daha var. Korkulardan bahsetmişken, aslında 

korkunun kötü bir arkadaşı var: saldırganlık, öfke ve benzerleri; ve korku içinde olan, 

sistemin kölesi olan insanlar, toplumun tüketimci formatında mutlu olmak bir yana, 

apriori olarak bile mutlu olamazlar. Genel olarak bu korkulardan kurtulmanın bir yolu 

var mı? Hiç korkmamak mümkün mü? Ölümden hiç korkmamak. Diyelim ki ruhen 

özgür bir insan korkmayabilir mi? Ruhsal gelişim ve korku - bu kategoriler nasıl... 

 

İgor Mihayloviç: Aralarındaki bağıntı nedir? Doğru mu?  

Tatiana: Bağıntı nedir? Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Bağıntı çok basittir. Diyelim ki, Şahsiyet olarak ruhen ne kadar 

gelişirseniz, tüm korkularınızın yalnızca bilincinizde oluştuğunu o kadar çok anlar ve 

farkına varırsınız, dostum. Şahsiyet olarak insan korkamaz, bu maddi dünyada hiçbir 

şeyden korkamaz. Tüm korkular bilinçtedir. Diyelim ki, insan Ruhsal yolda korku 

yaşar mı? Başlangıçta evet, ama ilerledikçe, insan olarak bunu giderek daha az 

hisseder. Fakat yaşamı sırasında Ruhsal kurtuluşa ulaştığında, korkudan kurtulur mu? 

Bir insan olarak elbette kurtulur. Fakat bilinç seviyesinde, tüm korkular kalır. Öyle 

değil mi?  

Basit bir örnek vereceğim. Dostlarım, bizi ilk kez izleyenler ve AllatRa'ya aşina 

olmayanlar, bu sizin için pek açık olmayabilir, ama AllatRa insanlarımız için sanırım 

açık olacaktır. İsa Mesih'in çarmıhtayken bedenini terk ettiğinde, bilincinin nasıl 

bağırdığını hatırlayalım. Evet, bilinç bağırdı, ama O bağırmadı. Konu bu.   

Tatiana: Bir de şu nokta var İgor Mihayloviç: bir insan vefat ettiğinde, diyelim ki 

prana sona erdiğinde ve bir tür doğal ölüm olduğunda, kendisine ne olduğunun bir 

şekilde farkında olduğunu söylediniz, peki sistem bir insanın ne zaman vefat edeceğini 

önceden biliyor mu? 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki biliyor. Sistem bunu bilir, bilinç bunu bilir, Şahsiyet bunu 

bilir ama insan bilmez. 

 

Tatiana: Vay canına. 
 

İgor Mihayloviç: Soru şu, o zaman insan nerededir? 

 

Tatiana: İnsan nerede? O kim? 

 

İgor Mihayloviç: O zaman o kim? 

 

Tatiana: O karanlıktayken herkes her şeyi biliyor. 



İgor Mihayloviç: İnsan şeytanın kölesi olduğunda, o hiç kimsedir. Onun yerine bilinç 

yaşar. Şahsiyet az gelişmiştir, bilinç ise diyelim ki bir manipülatördür. Doğal olarak bu 

durumda pek bir şey bilmez. İnsanın bunun farkında olabilmesi için, bu türden pek çok 

örnek var. Azizlerin yaşamlarına bakalım. Tamam mı? Vefatlarını önceden haber 

verenler. Ayrılacaklarını önceden haber veren büyücülerin hayatlarına bakalım. 

 

Tatiana: İnsan bir tarafta mı yoksa diğer tarafta mı olduğuna kesinlikle karar 

vermiştir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu doğru. Yani kişi bir seçim yapmak zorundadır. Bu 

yüzden eski dinlerde, yaklaşık olarak on dört yaşında, yani ikinci dalgada, insan 

Tanrı'nın yanında mı yoksa şeytanın yanında mı olduğuna karar verir - kimin yanında 

olduğuna. Öyle değil mi? Bu çok önemli bir unsurdur. Neden mi? Çünkü kişi kime 

hizmet edeceğini bilinçli olarak seçer. 

 

Tatiana: Bu konuyu gündeme getirdim çünkü insanlar, yakın ve sevdikleri bir kişinin 

ölümünden önce, hayatlarındaki koşulların aniden, o kişinin ölümünden bir hafta ya da 

birkaç gün önce kötü düşüncelerin geldiği ya da çatışma durumlarının ortaya çıktığı ve 

sonrasında insanların büyük bir suçluluk duygusuna kapıldıklarını fark ettiklerini 

söylediler. 

 

İgor Mihayloviç: Ona karşı yanlış davrandığı için ve insan vefat etti. Ama sistem 

aslında hepsini hazırlıyor. Bu her yerde oluyor. Her zaman değil, Tanrı'ya şükür, ama 

oldukça sık. 

 

Tatiana: Başka bir soru daha var, İgor Mihayloviç. Ölümden sonra insanın ya Hayat 

ya da ölüm bekleyebileceğini, ya Ruhsal bir varlık ya da bir altşahsiyet haline 

geleceğini sık sık tartıştık. Ama hakkında çok az şey söylenmiş olan bir huzur hali de 

var. Bu huzur hali nedir? İnsanın bunu hak etmesi için ne gereklidir? İnsana huzuru 

kim bahşedebilir? Bu konuyu da tartışmak istiyorum (İgor Mihayloviç: İyi mi kötü 

mü?), evet. 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim. Bugün itibariyle herhangi bir insan için çok 

büyük bir ödül. Neden? Çünkü altşahsiyet uyumaz. Bedeni terk ettikten sonra uyku 

fonksiyonunu kaybediyoruz: Melekler uyumaz, altşahsiyetler uyumaz. Uyku sadece 

burada vardır. Uyku fiziksel beden için gereklidir ve Şahsiyetin bilinçten dinlenmesi 

için gereklidir. Yine de, uyku sırasında bile rüyalar, yani Şahsiyetin dinlenmesini 

engelleyen bilinç faaliyetleri vardır. Ve biz tüm bunları algılarız. 

O halde, huzur hali - iyi mi kötü mü? Çok iyidir. Basit bir örnek: insan Ruhsal 

kurtuluşa erişmemiştir, Hayat kazanmamıştır, bu yüzden kaçınılmaz olarak binlerce yıl 

sürebilecek acılara mahkumdur. Bu cehennemde sonsuzluktur. Nasıl parlatırlarsa 

parlatsınlar ve adına ne derlerse desinler, altşahsiyet durumu gerçekten korkutucudur. 

Ve en üzücü olanı da, deyim yerindeyse kendi içimize baktığımızda her birimizin bunu 

biliyor olmasıdır. Neden? Çünkü herkes bu anlayışa sahip, öyle söyleyelim. Elbette, 

dinler sayesinde, her şey bizim için oldukça farklı bir şekilde, fiziksel bir bedende ya 



da başka bir şeyde bir yerlerde ikamet ettiğimiz şeklinde tanımlandı. Hayır. Her 

birimiz gerçeği biliyoruz, ne olacağını biliyoruz. 

İnsan olduğu gibi kalır, bedeni dışında kesinlikle hiçbir şey değişmez. Aynı düşünceler 

ve duygular, sadece yoğunlaşırlar. Her şey daha parlak, her şey daha gerçek hale gelir. 

Ve bilirsiniz, en korkutucu şey hafızanın geri dönmesidir. Bir altşahsiyet haline 

geldikten sonra, insan hayatının her anını, her anını hatırlar ve "Böyle 

davranmalıydım, bunu yapmalıydım" diye değerlendirerek milyarlarca kez yeniden 

yaşar. Ve ayrıca bedenin olmadığı ama hayalet ağrıların kaldığı durumun kendisi 

diyelim. Bu bir yanma hissidir, fiziktir, bir sıkışma hissidir. Ve bu birçok kişi 

tarafından, hatta kısa bir süreliğine diğer tarafta bulunup geri dönenler tarafından bile 

not edildi. Bu gerçekten doğru. Bunun hakkında da konuşuldu. Bu bizim tarafımızdan 

icat edilmedi... peygamberler bir insanın nasıl hissedeceğinden bahsettiklerinde bunlar 

tarihi gerçeklerdir. 

Ve şimdi huzur halini hayal edin: uykuya dalıyorsunuz, ölümünüz bir rüya. Sadece 

uykuya dalıyorsunuz ve hepsi bu. Başka bir deyişle, insan acı çekmekten kurtulmayı 

hak eder. Anlıyor musunuz? Bu merhamet mi değil mi? Bu muazzam bir merhamet. 

Kurtuluş değil ama muazzam bir kaçış, acıdan, ıstıraptan ve endişelerden kurtuluş. 

Çünkü altşahsiyet durumu hayat değildir, azaptır, cezadır. 

Tatiana: Biliyorsunuz, bir nedenden ötürü kendilerine ruhsal kurtuluşun azami 

hedeflerini koymayan insanlar kendilerine bir soru soracaklardır: en azından huzur 

nasıl kazanılır? Bunun için ne yapılabilir? 

 

İgor Mihayloviç: Bundan uzun zaman önce söz edildi - onda bir bağış. 

 

Tatiana: Beklenmedik şekilde. 

İgor Mihayloviç: Evet. Dikkatinizin yüzde onunu her gün Ruhsal gelişiminize 

vermelisiniz. Bu minimumdur. Ve yine burada, eğer kişi, diyelim ki insanları aldattığı, 

diyelim ki sisteme biraz hizmet ettiği bir yaşam tarzı sürüyorsa, biraz, altını çiziyorum. 

Hileli tartar, aldatır, pek dürüst değildir, içinde çok fazla öfkeye izin verir, ama yine de 

bu öfke ona hakim olmaz, kişi yine de kendini durdurur ama aynı zamanda deyim 

yerindeyse sıradan bir insani zayıflığa da izin verir; bu durumda kişinin zamanının 

yüzde yirmisini Ruhsal gelişime harcaması, yani uygulamalarda bulunması gerekir. Bu 

çok eski zamanlardan beri ve günümüze kadar böyle olmuştur. 

 

Tatiana: Yüzde on... gün içinde dikkatin yüzde yirmisi.  

İgor Mihayloviç: Evet. Basitçe söylemek gerekirse, her gün iki buçuk ya da beş saat 

pratik yapmak. Ve gün boyunca insan olmak için elinden geleni yapmak. 

Tatiana: Tamam. Onda bir bağış hakkında bir soru. Onda bir bağış Apexianların ya da 

Atlantislilerin ve onların soyundan gelenlerin bir icadı değil... (İgor Mihayloviç: 

Elbette değil) 

 



İgor Mihayloviç: Hayır, değil... 

 

Tatiana: Nedir bu? Kar elde etmenin bir yolu mu yoksa...  

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Tatiana, Apexianlara geri dönelim. Apexianlar dini bir araç 

olarak yarattılar, burada kendilerini tanrı olarak atadılar ve insanları kitlesel olarak 

dikkatlerini onlara vermeye zorladılar. Oysa dikkat, tekrar ediyorum, yaşam 

enerjisidir. Yani insanların kendileri, tıpkı ineklerin süt vermesi gibi, insanlar kendi 

yaşamlarını Apexianlara verdiler. Ancak, daha fazla ilgi gösteren ve bunu daha özenle 

yapanlara, onları övenlere ve diğerlerine örnek olanlara, Apexianlar diğerlerinden daha 

büyük miktarlarda yaşam araçları verdiler; onları kalabalığın üzerine yükselttiler, 

onları kalabalığın ve otoritelerin üzerine yönetici olarak atadılar. Anlıyor musunuz?   

 

Tatiana: Eski Ahit'te ilk kez onda bir bağıştan söz edilir. Belki de bu bir şekilde 

Tevrat'la bağlantılıdır? 

 

İgor Mihayloviç: Ve insanların sağlığını iyileştirdiler... Sana katılmıyorum. 

Katılmıyorum. Evet, Tevrat'ta ilk kez onda birden bahsedildiğine inanılır (Tatiana: 

İbrahim onda bir verdi, değil mi?), evet, İbrahim onda bir bağış verdi. Modern 

uygarlıkta, ondalıktan ilk kez yüzyıllardır var olan ve söylenmeyen bir şey olarak 

bahsedildiği zaman, Sümerler tarafından bahsedilmiştir. Ondalıkların, vergilerin ve 

diğer her şeyin kaydını tutuyorlardı. Diğer şeylerin yanı sıra onda bir bağıştan da 

bahsediliyordu. Bağış, Sümerlerden çok daha önceki zamanlara kadar uzanmaktadır. 

 

Tatiana: Tamam, bu ilginç.  
 

İgor Mihayloviç: Eğer maddi onda biri kastediyorsak öyle. Değil mi? İbadetlerde 

dikkat etmek olarak değil, maddi bir şeyle ödemek olarak. 

 

Tatiana: Maddi araçlar, mülk veya başka bir şey insanın ölümden sonraki kaderini 

nasıl etkileyebilir?   

 

İgor Mihayloviç: Tamam. O zaman şu noktaya değinelim. Ondalık ne zaman ortaya 

çıktı? Ve genel olarak nedir? O zamanlar insanlar hala topluluklar halinde yaşıyordu. 

Bunlar hala Allat'hiara'nın, komünlerin zamanlarıydı, ama bu çok tüketici formatımız 

çoktan kaymaya başladığında, yani yeraltı insanları çoktan aktif hale geldiğinde ve bu 

Agartha ortaya çıkmaya başladığında. Anlıyor musunuz? Yavaş yavaş insanların 

fikirlerini etkilemeye başladı. Ama çok uzun zaman önce de tartıştığımız gibi, 

Allat'hiara'nın kendisinde bir düşüş meydana geldiğinde, yani şeytan onları da baştan 

çıkardığında oldu. İşte çürüme buradan başladı. Topluluk yavaş yavaş Ruhsal 

formattan tüketimci formata kaymaya başladı. O zamanlar, dedikleri gibi, ihtiyacınız 

olan her şeyin olduğu ve hiçbir şeye aşırı ihtiyaç duymadığınız topluluklar vardı. Ama 

daha sonra, maneviyatın çürümesiyle birlikte, şöyle söyleyeyim, toplumda bir "benim" 

kavramı ortaya çıktı. 

 

Tatiana: Özel mülkiyet. 



İgor Mihayloviç: Doğru. Ve bu özel mülkiyet toplumu bölmeye başladı. Başka bir 

deyişle, çiftçiler ortaya çıktı, bir şeyler üretmeye başlayan zanaatkârlar ortaya çıktı. 

Ancak toplumda gerçekten maneviyat için çabalayan ve manevi kurtuluşu sürdüren 

insanlar da vardı. Allat'hiara nasıl bir çözüm buldu? Sonuçta, bu onda  biri getirenler 

onlardı. Bu, Tevrat'tan çok çok uzun bir süre önce oldu diyelim. 

 

Açıklamama izin verin. Bir insan bir tarlada çalışıyor. Tüm toplum için gerekli olan 

bir şeyi yetiştirmek için sabahtan akşama kadar çalışmak zorunda, ama bu onun özel 

mülküdür, modern dilde söyleyelim, başlayan onun işidir. Ürünlerini giysi ya da etle 

takas etmek için buna ihtiyacı vardır, çünkü hayvan, sığır yetiştiren başka bir çiftçi ya 

da sabahtan akşama kadar avlanan bir avcı vardır. Anlıyor musunuz? Yani doğal bir 

değiş tokuş süreci gerçekleşmiştir. Bunu modern terimlerle ifade edersek, takas 

anlaşmaları gerçekleşti, bilirsiniz, böyle bir maddi değişim. 

 

İnsanın iki buçuk saati bile yoktu. Neden? Çünkü sabah erkenden çıkıyor, akşam geç 

saatte dönüyordu. Eğer pratik yapsaydı, hemen uyuyakalırdı. Aslında olan buydu ve 

sorun tam olarak bu nedenle ortaya çıktı. Yine de toplumun onun yetiştirdiklerine ya 

da yaptıklarına ihtiyacı vardı. Toplumun buna ihtiyacı vardı. Bu gıda ürünlerine, 

giysilere ve benzerlerine büyük ihtiyaç vardı. Böylece özel ticaret başladı. Sahipli 

bölgeler ortaya çıktı. Böyle bir durumda ne yapmalı? Bu insanlar yok mu olmalı? 

Yoksa işlerini mi bırakmalılar? (Tatiana: Herkes kendini kurtarıyorsa, bir kısım insan 

da...) Tabii ki. Neden? Çünkü bir topluluk varken her şey dağıtılırdı. Ve insanların 

pratik yapmak için zamanları vardı. Her şey basitti. Ancak özel mülkiyetin ortaya 

çıkmasıyla birlikte insanlar, diyelim ki belirli mesleklere bölünmeye başladı. Anlıyor 

musunuz? Buna zorlandılar. Peki insan huzura kavuşamaz mıydı? 

 

Ruhsal kurtuluşun kendi başınıza kazanılması gerektiği açıktır. Onu öylece satın 

alamazsınız. Bu yüzden basit bir formül buldular. İnsan dikkatinin yüzde 100'üne 

eşdeğer bir miktarını ürün yetiştirmeye harcıyordu. Yine de en azından yüzde 10'unu 

huzura kavuşmak için harcaması gerekiyordu. Böylece hasadının yüzde 10'unu 

topluluğa verdi. Topluluk ne yaptı? Kendisine verileni dağıttı; bu dikkatin bir 

eşdeğeriydi, tekrar açıklıyorum. Çünkü kişi zamanını o hasat için harcadı. Dikkatini, 

hayatını onu yetiştirmek için harcadı. Bu yüzden yüzde 10'luk pay, gerçekten Ruhsal 

kişisel gelişimle uğraşan ve sadece bununla da kalmayıp, deyim yerindeyse Ruhsal 

Dünya için çalışan insanlara tahsis edildi. Bunu teşvik ettiler, geliştirdiler vs. Böylece 

bu yüzde Ruhsal Dünya'ya hizmet için ayrılmış oldu. Hakları savunan ve diyelim ki o 

dönemde tüm toplumda Ruhsal olanın hakimiyetini korumaya çalışanlara. Bu şekilde 

telafi gerçekleşmiş oldu. 

 

Tatiana: Bu fonlar nereye aktarıldı? 

İgor Mihayloviç: Eğer bir insan... Şimdi size söyleyeceğim. Eğer insan değiş tokuş 

süreçleriyle ilgileniyorsa, değiş tokuş ticaret ise, insanlar her zaman daha karlı olmak 

için çabalarlar. Değil mi? Her zaman bu anlaşmaları kendileri için daha kârlı hale 

getirmeye çalıştılar. Dolayısıyla hile ve biraz da yalan vardı. Bir yerde yanlış 

tartmışlar, bir yerde başka bir şey yapmışlar. Neden? Çünkü iş başladı. İnsan kötü bir 

ürünü çok yüksek bir fiyata verdiğini fark etti, deyim yerindeyse. Bu durumda ne 



yapılabilir? Eğer kişi hayatında dürüst olmayan bir şekilde ticaret yapıyorsa ve örneğin 

Peygamberin, son Peygamberin, insanların en büyüğünün yasakladığı birçok başka şey 

yapıyorsa. Peki böyle bir durumda ne yapılabilir? Oysa kişinin böyle bir işi vardı, 

ticaretle uğraşıyordu. Allat'hiara'nın teklif ettiği şey yüzde 20'ydi. Nasıl ki yaşamda 

yüzde 20 harcamanız gerekiyorsa, aynı şekilde burada da dikkatinizin yüzde 20'sini, 

dikkatin eşdeğerini vermeniz gerekir. Ve o zaman huzura kavuşursunuz. 

 

Soru. Nerede ve nasıl harcandı? Aslında yüzde 100, neredeyse yüzde 100, yani yüzde 

100 imkansızdır ama dikkatlerinin en azından yüzde 90 ila 95'i Hayata ve buradaki 

Ruhsal Dünyaya hizmet etmeye, tam olarak onun çıkarlarına harcandı. Bu yüzde 

yalnızca onlar için harcanıyordu. Ve bu şekilde hepsi telafi edildi. Yani bu Ruhsal 

Dünya'ya uygun, çünkü her şey adil ve sisteme uygun - her şey adil. Başka bir deyişle, 

her şey eşitlik içindeydi. Ve kişi huzura kavuştu. 

 

Tam da bu nedenle, o zamandan beri ve bugüne kadar, eğer insan Ruhsal Dünya için 

çok iyi bir şey yaparsa, diyelim ki bu ölü dünyada Ruhsal Dünya için faydalı olan bazı 

şeylerin uygulanmasına veya ilerlemesine katkıda bulunursa, kişi otomatik olarak... 

(Tatiana: Huzur?) kesinlikle huzur alır. Ben kurtuluş demek istemiştim (Tatiana: 

Ama kolay değil...). Kurtuluşu elde etmek için insanın gerçekten çok şey yapması 

gerekir, ama böyle durumlar da olur. Ve İsa tüm bunları gösterdi, Yüksek bir varlık 

olarak O verebilir, Sonsuz Hayatı bahşedebilir ve bu doğrudur. Tek soru şudur... evet, 

kişi Hayat kazanır ama bunu... Yine bu dünyada statülerin, hiyerarşilerin ve 

benzerlerinin diliyle konuşmak zorundayız. Ama bir Meleğin az gelişmiş olduğunu 

söyleyemezsiniz, değil mi? Bir çeşit deforme mi yoksa başka bir sorunu mu var? 

 

Tamam, açıklığa kavuşturmak için şu örneği verelim. İnsan burada, bu ölü ortamda, 

kaçınılmaz olarak ölü olan bu ortamda Ruhsal yolunda ilerliyor, tekrar vurguluyorum. 

Eğer birisi neden bahsettiğimi anlamadıysa, size söyleyeyim: bu dünyadaki her şey 

ölümlüdür. Evrenin bile bir sonu vardır. Galaksilerden, gezegenlerden ve bizden 

bahsetmiyorum bile, o yüzden bu konuda tartışmanın bir anlamı yok dostlar. Her şey 

kaçınılmaz olarak ölüdür. Ve burada Ebediyeti kazanmak son derece önemlidir. Değil 

mi? 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Bu ölü dünyada. Bu nedenle, insan burada ruhsal yolu izlediği 

zaman, biliyorsunuz yüksek okul mezunu gibi çıkar. Ve şimdi gitmek zorunda olduğu 

yer.. 

 

Tatiana: Üniversiteye. 
 

İgor Mihayloviç: Üniversiteye, doğru. Üniversiteye giden bir melektir. Ama bu 

okuldan geçmemiş bir insanı O dünyaya götürürsek, onu bir anaokuluna göndermekle 

aynı şey olur. Burada, çok kısa bir süre içinde, Şahsiyet gerçekten de büyük 

yüksekliklere doğru evrimleşir. Peki ya bir Bodhisattva'yı ele alırsak? Demek 

istediğim, insan bir ömür içinde Bodhisattva olabilir. Bu arada, bir Bodhisattva gerçek 

bir hizmettir, yetişkin bir Melektir veya diyelim ki, sadece bir üniversite mezunu 



değildir, örneğin, bir lisans, ama bir master, deyim yerindeyse. Ya da zaten bir bilim 

derecesine sahiptir, örneğin, bizim dilimizde söylersek, bir profesördür. Bu 

Bodhisattva seviyesidir. 

 

Ama, insan bunu burada yapabilir. Neden? Çünkü koşullar böyledir. Ve gerçekten de 

burada, bu koşullarda, bir Melek olarak insan çok daha hızlı gelişir. Burada yüz yıl 

içinde gerçekleşebilecek bir şey, orada bizim zamanlamamıza göre yüz milyar yıl 

sürebilir. Sonsuzluk varken neden acele edelim? 

 

Tatiana: Yani dünyada gerçekten Tanrı'nın elçileri varken kurtuluşu bahşetmek son 

derece nadir bir durumdur. 

 

İgor Mihayloviç: Bu nadirdir ve kazanılması gerekir. İnsanın Ruhsal Dünya için 

büyük bir faydası olmalıdır. Yine de İsa Mesih'in öyküsünde Ruhsal Dünya için 

muazzam bir yardım söz konusuydu. Neden? Çünkü bugüne kadar inananlar için 

önemli olan büyük bir örnekti. Şimdi bile bu örneği size, dostlar, her şeyin basitliğini 

ve anlaşılırlığını açıklamak için kullandık.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insanın ölümden sonraki kaderini etkilemek mümkün mü? 

Diyelim ki insan ruhuyla birleşmeyi ve bir Melek olmayı başaramadı. Pek çok dinde, 

eğer insanlar bir insan için dua ederlerse ya da günahkâr olduğu halde onun için 

sadaka verirlerse, onun cehennemdeki acılarını bir şekilde hafifletecekleri söylenir. 

İgor Mihayloviç: Bunun iki anlamı var. Sistemin aldatmacasını açıklamama izin 

verin. Bir altşahsiyeti hatırlamaya başladığımızda, bu gerçekten ona bir rahatlama hissi 

verir. Ama bunu Diri olandan alıp kaçınılmaz olarak ölülere veriyoruz. Bırakın ölüler 

ölüleriyle ilgilensin. Bu doğru değil mi? Bu hatırlayamayacağımız anlamına gelmez. 

Akrabalarımızı, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi elbette hatırlayacağız. Yine de bu 

imgeyle yaşamamak, duygusal olmamak ve bu imgeyi hayata getirmemek gerekir. 

Ama biz ne yapıyoruz? 

 

Tatiana: Doğru, dua ettiğimiz zaman, bir görüntü ve isim hatırlarız.  

İgor Mihayloviç: Elbette. Hatta dua etmek, hatırlamak, endişelenmek, konuşmak, 

özür dilemek ya da başka bir şey yapmak zorundayız. Kime? Ölülere mi? Bu doğru 

değil mi? Başka bir deyişle, canlı, hayati... ve ölülere verdiğimizde, bu sadece 

zamanımız değil, çoğunlukla sistemin kendisi tarafından alınan hayatımızın büyük bir 

kısmı. Yüzde 10'u da altşahsiyetin kendisine kalır. Ama bu onun için yeterli... diyelim 

ki dayanılmaz bir sıcak ve bir yudum soğuk su hayal edin. Bu harika, değil mi? Bir 

süreliğine, ama sonsuza kadar değil. Istrabı hafifletiriz ama ortadan kaldırmayız.  

Yine de başka bir soru var. Onun için dualar aracılığıyla bağışlanma elde edebilir 

miyiz? Hayır. Kendi paramızla, yani onda bir gibi, onu kurtarabilir miyiz? 

Tatiana: Zekat veya onda bir bağış.. 
 



İgor Mihayloviç: Evet, sadaka ya da onda bir yoluyla. Tamam mı? Örneğin, çok 

sevdiğimiz bir akrabamız için onda bir bağış veriyoruz. Hayır, bunun bir faydası 

olmaz. Neden? Çünkü o hiçbir şey yapmadı. Kendini kurtarmadı. Kendisiyle 

ilgilenmedi.  

 

Tatiana: Yüzde on bile değil. 
 

İgor Mihayloviç: Hiçbir şey yapamayız. Sadaka vererek onun hayatını rahatlatabilir 

miyiz? Hayır. Hiçbir şekilde. Yine de bize ne yapmamız öğretildi? Anma günlerinde 

anmalıyız, hatırlamalıyız. Tekrar ediyorum, bu bizim hayatımızın ticaretidir. Tatlıları 

dağıtmış olsak da fark etmez, aslında hayatımızın parçalarını dağıtmışızdır. Ve yine, 

profesyonel dilencileri de unutmayalım. Değil mi? Oysa dilencilere vermemiz 

gerekiyor. 

 

Size basit bir örnek vereyim. Yıllardır önünden geçmek zorunda kaldığım bir dini 

kurumun yanında, aynı yerde profesyonel dilenciler var... Dini bir organizasyon, çok 

sayıda hacı var, bu yüzden o dilenciler oturup dileniyorlar. Onların işi bu. Basit bir 

örnek vereceğim. Uzun yıllar çalıştım ve yeterince param vardı. Yine de, bunu 

gördüğümde, bilirsiniz, şaşırdım. Bu profesyonel dilencinin başkentin merkezinde bir 

dairesi olduğunu biliyordum. Benim yoktu. Bir arabası vardı ama çok da iyi olmayan 

bir arabaydı. Ama sonra o dilenci yeni çıkan ve benim alamayacağım bir iPhone aldı. 

Bu onu alamayacağım anlamına gelmiyor, alabilirdim ama parayı size yardım etmek 

için, Ruhsal Dünyaya hizmet etmek için harcadım ve kendim için bu miktarlarda 

harcamadım. Eski bir telefonu gayet iyi kullandım. O ise yeni bir tane aldı. İşte size 

cevap. Gördünüz mü? 
 

Sadaka vermek - kime? Kime? Eğer gerçekten ihtiyacı olanlara ise, o zaman bu sizin 

kişisel merhametinizdir, merhametinizi gösterirsiniz. Bunlar sizin için birer puandır, 

ama ölmüş bir insan için değil. Ama yine de ölmüş bir insana yardım etmek mümkün 

müdür? Cevabım evet. Bu yasa Allat'hiara tarafından getirilmiştir. Bütün bunlar 

onlardan geliyor. Ama sadece dokuzuncu güne kadar yardım edebilirsiniz. Ondan 

sonra her şey anlamsızdır. Bir altşahsiyet zaten bir altşahsiyet olarak tanımlandığında, 

o zaman süreç yasal olarak yürürlüğe girer, öyle söyleyelim ve temyiz edilemez; artık 

yardım etmek imkansızdır. 
 

Yine de çok değerli olan dokuz gün var. İnsan diyelim ki bedenini terk etti ve henüz 

karar vermedi. "Karar vermedi" ne anlama geliyor? Bu ifade de tam olarak doğru 

değildir. İnsan öldüğünde ve bir alt şahsiyete dönüştüğünde, ruhundan hiçbir yere 

gitmez. Ama, ruh da o dünyaya gitmez. Sadece bir kişiden diğerine bir yer değiştirme 

söz konusudur. Bazıları için, özellikle de dine meraklı insanlar için (altını çiziyorum, 

dine meraklı, ama dini bilen ve inanan insanlar değil; burada büyük bir fark var), 

bunun bir tür "Siz neden bahsediyorsunuz?" sorusuna neden olabileceğini anlıyorum. 

Ama şöyle söyleyeyim: dinlerinizi inceleyin. İsa ruhların yer değiştirmesi ve 

reenkarnasyon hakkında konuşmuştur. Tüm peygamberler ruhların yer değiştirmesi ve 

reenkarnasyon hakkında konuşmuştur. Ve cehennem, cehennemin yeri sadece bir 

tanedir - ruhunuza yakındır. Ruh özgürleşene kadar ondan uzaklaşamazsınız. Bu bir 

gerçektir. Yani ruh bir bedenden ayrıldıktan sonra başka bir bedene geçer. 



Tatiana: Neredeyse anında, öyle değil mi?  
 

İgor Mihayloviç: Bizim standartlarımıza göre ölçersek, 12 dakikadan fazla sürmez. 

Ancak başka standartlara göre ölçersek, oldukça uzun olabilir. Yine de bizim 

dünyamızda 12 dakika sürüyor. Yine de uzun kuyruklar olabiliyor. 

 

Tatiana: Yani "dokuz gün", "dokuzuncu gün, ölüleri anma günü" çok çok önemli bir 

gün. 

İgor Mihayloviç: Dokuz gün oradan geliyor. Bir de üç gün var, o da önemli bir süre, 

kırk gün, bir yıl vesaire. Neden? Çünkü "bizim zamanımıza göre kırk gün sürebilir", 

"bir yıl sürebilir" diye tarif ettiklerinde, anlattıklarında aslında en fazla 12 dakikadır. 

Bu da zaman dilimini göz önünde bulundurursak. 

Şimdi yine diyecekler ki... Dostlarım, bunun nereden başladığını ve neden başladığını, 

nerede doğrulandığını ve bu deneyimi kimin kullandığını size söyleyeceğim, ama bu 

bizim onların siyasi inancını paylaştığımız anlamına gelmiyor, biz sadece 

Ahnenerbe'nin deneyimine atıfta bulunuyoruz. Orada fiziksel deneylerle 

kanıtlanmıştır. Eğer ilgileniyorsanız, bunu inceleyin. Her şey bulunabilir ve her şey 

incelenebilir. 

Tekrar soruyorum, dinlerde kurtuluşa erişmek mümkün mü? Evet, herhangi bir dinde 

kurtuluşa erişmek mümkündür. Ancak bu dinleri incelemeniz gerekir. Değil mi? 

Neden kendilerine inançlı diyen insanlar bir sürü çelişkiye takılıp kalıyorlar? Ve 

bunun sonunda ne oluyor? Bir nevi... "Bir rahibe geldim, onun söyledikleri doğru. Ve 

ona inanmalıyım." Kime? Seninle aynı ölümlü olana mı? Öyle değil mi? 

Ve dininizi incelemek ve anlamak ve Peygamberin ya da İsa'nın ya da diğerlerinin, 

diyelim ki Zarathuştra'nın ve diğerlerinin, hatta Buddha'nın verdiği o taneyi bulmak 

için... Sonuçta, diyelim ki Budistlerin bugünlerde üzerinde yüzdüğü o nehir 

Buddha'nın nehri değil. Buddha'nın bir okyanusu vardı. Sonsuzluk ve Hayat okyanusu. 

Oysa şimdi sadece bir dağ nehrinde akıyorlar ve hatta Tanrı'nın varlığını bile inkar 

ediyorlar. Oysa Budizm'in anlamı kurtuluşa ulaşmaktır. Oysa şimdi aktif bir 

altşahsiyet haline gelmemek için altşahsiyetin huzuruna erişmektir. Ve hayatını bunun 

için harcamak? Onlar dikkatlerinin %100'ünü buna harcıyorlar. Ucuz olan şey için 

ödedikleri yüksek maliyeti hayal edebiliyor musunuz? Modern tüketim terimlerini 

kullanıyorum. Öyle değil mi? 

Tatiana: Dikkatinizin yüzde 10'una mal olan huzuru kazanmak için tüm hayatınız. 

İgor Mihayloviç: Elbette. Yine de yüzde yüz ödüyorsunuz. Keşişlere gelince, onlar en 

az yüzde 90 ya da 95 oranında yatırım yaparlar. Sizin Ebedi Hayatı satın alabileceğiniz 

şey için, onlar sadece huzuru satın alırlar.  

Öyleyse, altşahsiyet ve dokuz güne geri dönelim. Diyelim ki altşahsiyet ruhla birlikte 

yeni bir bedene geçtiğinde, orada yeni bir Şahsiyetin tezahür ettiği, orada başka bir 

kişinin yaşadığı ve yönettiği açıktır. Ölen kişi ise bir altşahsiyet olarak hiçbir yere 



gitmez. Aktif olmadığı sürece yeni bir yaşamın süreçlerini etkileyemez, ama bu başka 

bir konudur. Dokuz gün geçerken... Dokuz gün neden bu kadar önemli? Sonuçta, Ruh 

yaşamın sekizinci gününde yerleşir. Çünkü bir bebeğin sekizinci gününden on yedinci 

gününe kadar geçen zaman çok önemli bir zamandır. Bu süre zarfında Şahsiyet olarak 

şekillenir. Bu zaman bilincin oluştuğu zamandır. Ve bu zamanda bilinç, altını 

çiziyorum, ikincil bilinç, tüm organizmayı inceler. 

İnceleme anında başlar. Yani, ikincil bilinç bedeni inceler. Eskiden doğum travması 

geçirmiş, sekizinci güne bir dakika kalmış hasta bebekleri anlattığım videolarımız 

vardı. Sekizinci günde, tedavide bir dakika bile geç kalırsanız ve aktivasyon 

gerçekleşirse - işte bu, onları iyileştirmek aylar alır. Görünüşe göre, sadece bir dakika. 

Ama o bir dakika ne anlama geliyor? Uzmanlar deneyler yaptılar ve bebekleri 

sekizinci günde kontrol ettiler (bir EEG makinesine bağladılar ve doğum travmalarının 

bir sonucu olarak EEG makinesine bağlanan bebekleri gözlemlediler). Bir bedenin 

travma geçirip geçirmediğine bakılmaksızın, sekizinci günde bir sıçrama oluyor ve on 

yedinci günde ilkiyle tamamen aynı bir sıçrama oluyor. Bu süreç nedir? Neden sekiz 

gün boyunca gerçekleşmedi? Neden diğer dokuz gün boyunca gerçekleşmedi? 

Sonrasında ise keskin bir yükseliş, bir aktivasyon var. Bilirsiniz, nöronlara iyi bir 

tekme gibi. Yani, sanki açılmışlar ya da daha fazla voltaj verilmiş gibi. Öyle eğil mi? 

Yani ışıklar açılmış ve sonra normale dönmüş gibi. Ama ritim biraz farklı.   

 

Tatiana: Bu çok ilginç. Çünkü din, ölen kişinin kaderiyle ilgili nihai kararın tam 

olarak dokuzuncu günde verildiğini söylüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, ölen kişinin kaderi hakkında nihai karar verilir. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, dokuz gün boyunca alt şahsiyete huzur verilebilir (İgor 

Mihayloviç: Doğru, huzur). Ve sonra, yeni bir kişinin bedeninde, deyim yerindeyse, 

bu filtre etkisiz hale gelir (İgor Mihayloviç: Hafif olur, hafifler); buna sekizinci 

günden on yedinci güne kadar karar verilir, değil mi?   

 

İgor Mihayloviç: Evet, sekizinci günden on yedinci güne kadar. Soru şu: Bunu nasıl 

yapmalı? İşte burada Allat'hiara bir uygulama başlattı. Bu kişi... Sonuçta zamanını 

harcadı, kendisi için bir şeyler kazandı. Yani, kendine ait bir ev yarattı, bir şeyler 

biriktirdi - önemli değil, sadece on kaşık olsun. Hayatı boyunca kazandığı tek şey bu. 

Ama akrabaları bir kaşık ayırmalıdır. 

 

Tatiana: Kaşık. 

 

İgor Mihayloviç: Onun kişisel kaşığı, onlarınki değil, ama onunki. O zaman ölen kişi 

huzura kavuşur ve akrabaları sakin bir şekilde dokuz kaşık kullanabilir. Ama 

akrabaları onun on kaşığını kullanırsa, bunu ona hayatlarıyla ödeyeceklerdir. Burada 

da bir yasa var. Sonuçta, kişinin diyelim ki ceza aldığı bir şeyi kullanıyorsunuz. Oysa 

siz onu yaşamınızda kullanıyorsunuz. 

 



Tatiana: İnsanlar diyelim ki bir şeyi esirgediğinde Tanrı'nın yasasından ve Tanrı'nın 

fiziğinden kaçmak mümkün mü? 

İgor Mihayloviç: Bu mümkün değil. İmkansız ve gerçekçi değil. Basit bir örnek 

vereceğim. Mesela bir insan, bir işadamı, şöyle söyleyelim, bir tarla ekti ve yüz çuval 

buğday hasat etti. Ertesi yıl diğer komşularından kendisi için birkaç tarla daha aldı. Ve 

tüm tarlaları ekmek için doksan çuvala ihtiyacı var. Kârından geriye kaç çuval kalır? 

On çuval. Dokuz çuval ekti ve yüz çuval hasat etti. Ve şimdi tüm tarlaları ekmek için 

doksan çuvala ihtiyacı var - bir nevi işe yatırım yapıyor. Dolayısıyla, kaç çuvalı kaldı? 

On çuval, değil mi? Ama başlangıçta dokuz çuvalı vardı, yani kârı bir çuval. Kârının 

yüzde 10'unu vermek zorunda. Peki, ne kadar? Diyelim ki bir çuvalda 50 kilogram var, 

bu sadece 5 kilogram vermesi gerektiği anlamına mı geliyor? Öyle değil mi? (Tatiana: 

Evet, kârından.) Bu aslında kârdır. 

O zaman insan asla huzura kavuşamaz, asla. Neden? Çünkü kârı... örneğin dokuz 

çuval ekmiştir. Değil mi? Yüz çuval hasat etti. Doksan bir çuval kâr elde etti. Dokuz 

çuval ekti ama yüz çuval aldı. Kâr ona verildi çünkü dikkat ile yatırım yaptı, kendi 

hayatı pahasına doksan bir çuval satın aldı. Öyle değil mi? 

Tatiana: Zamanını doksan bir çuvalda harcadı. 

İgor Mihayloviç: Önemli değil, onları satın aldı. Kendi hayatı pahasına, kendisi için 

huzur ya da hayat satın almak yerine, kendisine doksan bir çuval buğday satın aldı. 

Hayatta ne kadar zengin ya da fakir oldu. Herkesin kazancı kendine. Ama bu maddi bir 

kazançtır. Dolayısıyla doksan bir çuvaldan onda birini vermesi gerekir, bir çuvaldan 

beş kilo değil. O zaman adil olur. Ancak eksik kilo vermişse ya da bu konuda birini 

kandırmışsa, daha sonra huzur içinde uyuyabilmek için %20 vermelidir. Bu Tevrat'ta 

da yazıyor, bütün dinlerde de yazıyor. Neden böyle? Çünkü bunu kaldırmak 

sorunluydu.  

Ayrıca, ilk olarak, din oluşumunun başlangıcında, pek çok insan bunu biliyordu ve din 

için de son derece kârlı olduğu ortaya çıktı. Bu bir fon yaratma. Peki bu fonlarla neyi 

inşa etmeye ve güçlendirmeye başladılar? Kendi güçlerini ve insanlar üzerindeki 

hakimiyetlerini. 

Tatiana: Birinin doğru olmayan yaşamı için günahların bağışlanmasını satın almak, 

kötü bir yaşam sürerken basitçe bedelini ödemek için. 

İgor Mihayloviç: İnsanların onları satın almasını sağladılar. Kesinlikle doğru. Bir 

soru. İktidara, dünyevi güce talip olanlardan bedeli satın almak mümkün mü? Yani, 

huzura kavuşmak için yüzde 10'unuzu kime vereceksiniz? Şeytan'a mı? Huzura 

ulaşacak mısınız, ulaşmayacak mısınız? Sonuçta, Tanrı ne dedi? "Benimle senin 

aranda kimse olmayacak. Sadece sen ve ben." Peki, aracı olduklarını empoze etmeye 

başlayan kendi kendini atamış rahipler nereden çıktı?  

Aracıların kim olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Deyim yerindeyse, büyük bir 

ihtiyatla. Ama buna dürüstçe bakarsak, evet, bunlar Ruhsal Dünyanın temsilcileri, 



Ruhsal olanla yaşayanlar, kendileri diri olanlar ve başkalarına yardım edenler 

olacaktır. Dünya'da Ruhsal Dünya'nın çıkarlarını temsil edenler. O zaman bu sayılır. 

Allat'hiara işte buydu. Ve bu işe yaradı. 

Tatiana: Biliyorsunuz, bu soru her zaman ilgimi çekmiştir, çünkü bir yandan İncil'de, 

diyelim ki İsa'nın onda biri inkar etmediğini görüyorsunuz. Öyle ki İncil'de İsa'nın 

gözlemlediği ve "Zenginler" diyelim, "hazineye şu kadar koyarken, fakir dul kadın 

tüm geçimini, sahip olduğu her şeyi verdi" dediği hikayeler vardı.  

İgor Mihayloviç: Evet, zenginler çok şey koyduğunda... 

Tatiana: Doğru, ama bu şeyle karşılaştırıldığında hiçbir şey... 

 

İgor Mihayloviç: Oysa yoksul dul kadın iki sikke koydu. Ve O dedi ki, "Bakın.." 

 

Tatiana: O aslında başka herkesten daha fazla koydu. 

İgor Mihayloviç: Elbette. Sonuçta, ne kadar koyduğunuz önemli değil. Aslında biz 

sadece bir işadamı örneğinden yola çıktık. Değil mi? Ve bir düşünün, onda bir veren 

bir kadın geldi, bir kaşık tahıl verdi - sahip olduğu tek şey buydu. O zengin işadamı ise 

beş kilo verdi. Bu gerçekten karşılaştırılabilir mi? Gerçekte kim ve neye göre ölçüyor?  

Görüyorsunuz, Ruhsal Dünyada bu Hakikat ile ölçülür, dikkatinizle, gücünüzle, 

yatırımınızla, gerçek olanla ölçülür. Ne kadar Sevgi verdiğiniz ve ne kadar dikkat 

yatırımı yaptığınızla. Ama eğer Ruhsal Dünyayı ve özgürleşmeyi ele alırsak, bu Sevgi 

olmadan elde edilemez. Satın almazsınız, hiçbir şey satın almazsınız. Burada bir şeyler 

satın alabilirsiniz. Sonuçta, altşahsiyet olarak bir insan bu dünyanın prensinin alanında, 

ölümlü ve maddi dünyada kalır ve her durumda ikinci kez ölecektir, bu kaçınılmazdır 

ve gerçekleşecektir. Evet, binlerce ve binlerce yıl sonra gerçekleşebilir ama 

gerçekleşecektir. Oysa Ruhsal Dünyada insan her zaman var olur, eşitler arasında eşit 

olur. İşte konu budur, dostlar.  

Uğruna yaşamaya değer olan şey budur. Bunun için çalışmaya değer. Konu Hayatı 

kazanmak olduğunda, insanın kendi dikkatinden tasarruf etmesi aptalcadır, gülünçtür. 

Ama hayatta her şey olabilir. İnsanın bir ailesi, sorumlulukları vardır, onları beslemek 

zorundadır, onlar için daha iyi ve daha büyük bir şey ister ve bu böyle devam eder ve 

kendisi de yaşamak ister. Bilirsiniz, köleliğin içinde boğulmuştur ama ölümden korkar, 

kendisini bekleyen işkencelerden korkar. Bu yüzden Allat'hiara böyle bir çıkış yolu 

önerdi - dikkat bağışı.   

Tatiana: Bu huzur, altşahsiyetin bu huzur hali burada kalanlara ne veriyor? 

 

İgor Mihayloviç: Her şeyden önce, tam olarak burada kalanların iyiliği için, yine 

Ruhsal Dünya'nın izniyle, onların emriyle var olan bu yasa getirilmiştir. Neden? 

Çünkü burada kalan akrabalar sistemi beslemezler, ölü kişiyi beslemezler. Bir 

altşahsiyet uykudayken, kelimenin tam anlamıyla yaşayanları yemez. Vampirler ve 

diğer her şey hakkında, ölülerin ya da bir ölünün yaşayanları yediğine dair efsane ve 



masalların ortaya çıkması boşuna değildir. Bu gerçekten de böyledir. Bir insan 

hayattayken ne kadar iyi, güzel ve sevgi dolu olursa olsun, bir altşahsiyet haline 

geldiğinde çıplak bir sinir gibidir, yardıma ihtiyacı vardır, bu yüzden ulaşabildiği 

herkese tutunacaktır. 

 

Tatiana: O aç. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve bu açlığı gidermek için... Yine, soruyorum, en yakınları 

kimler? Kimin görüntüsü onda en parlak ve en canlı? Yanıt budur. Ve kim ıstırap 

çeker? Akrabalar. İşte bu noktada birdenbire talihsizlikler, hastalıklar ya da dikkat 

dağınıklıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Neden mi? Çünkü insanlar bunu düşünmeye ve 

buna yatırım yapmaya başlıyor. Başka bir deyişle, basitçe söylemek gerekirse, 

sistemin akrabalarını soymasına yardımcı oluyor. Çünkü sistemin bir parçası haline 

geliyor. O artık eskisi gibi bir insan değil. Hayat şansı kalmamıştır. Dolayısıyla, 

akrabalara yardım etmek için, her şeyden önce yaşayanları ölülerden korumak için, bu 

yasa çıkarıldı. Ve yine, ölü bir insana da yardım etmek için. Neden olmasın?    

 

Ama çok önemli bir şey daha var. Sonuçta, insan ya aktif ya da uyuyan bir altşahsiyet 

haline gelir, pek çok şey buna da bağlıdır. Örneğin, insan aktif bir altşahsiyet olarak 

kalır ve yeni bir bedene girdiğinde yeni Şahsiyeti birinci tip olmaya mahkum edebilir. 

Demek istediğim neden? Çünkü aktiftir. Ve Şahsiyet Ruhsal Dünyayı zaten zayıf bir 

şekilde duyar, Ruhsal Dünyaya ulaşması zaten daha zordur. Ona gelmek daha zordur. 

Bu cam daha karanlık hale gelir ve daha az ışık gelir, daha az referans noktası vardır. 

Uyuyan bir altşahsiyet ise şeffaftır. Başka bir deyişle, engellemez. Burada pek çok 

avantaj vardır. Kişinin kendisi için, yaşayanlar için ve bir sonraki Şahsiyet için de. 

Ruhsal Dünyanın çıkarları gözetilir. Ve sistemin çıkarları gözetilir. Yani, her şey 

dengelidir. 

 

Basit bir örnek vereyim. Eğer düşünürsek... Hatırlayın, siz ve ben tek bir dünya 

hükümetinden bahsetmiştik, bu hükümet mevcut koşullarda insan sayısını 8 milyardan 

en az 500 milyona düşürmeye zorlanacak (bunu herkes biliyor, pek çok kişi bundan 

bahsediyor.) Neden? Çünkü çevre, iklim, çünkü kıtlık ve bir sürü sorun var. Değil mi? 

Ve aynı zamanda kontrol edilemeyen bir kalabalık. 500 milyon hem Dünya hem de 

yönetim için ideal bir toplum. Yeterince köle var, ama 8 milyara kıyasla daha az çöp 

atıyorlar. Bu mantıklı mı? Mantıklı. Peki ya 7,5 milyar altşahsiyet ne olacak? 

 

Tatiana: Bunlar yeni doğanlara yeniden mi dağıtılıyorlar? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, elbette.  
 

Tatiana: Öyleyse, esasen ortaya çıkıyor ki, gelecek toplum, nüfusun azalması 

olayında.. 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: yaşayan, gelişmekte olan bir beden başına, 

sadece bir altşahsiyet değil, tek bir taşıyıcıda bir düzine altşahsiyet bile olabilir. Ya da 

belki daha fazlası. Cevap bu. Bu nedenle, uykuda olan altşahsiyetler şeffaftır, çok daha 



az zarar verirler. Ve bir düşünün, eğer böyle bir şey gerçekten olursa, bu 500 milyonun 

ne şansı olur? 

 

Tatiana: Kim doğacak, zaten o yeniler, ruhun geleceği yer, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki, sonraki nesiller, elbette. 

 

Tatiana: En düpedüz  birinci tip, herhangi bir bağlantı olmadan... Ruh ile bağlantı zar 

zor algılanabilir. 

 

İgor Mihayloviç: Birinci tip. Kesinlikle doğru, beklentisiz. Soru: bu toplum ruhsal 

olarak gelişebilecek mi? Ruhsal Dünya için ilginç olacak mı? Hayır. Neden? Çünkü 

Ruhsal Dünya'nın hakları ihlal ediliyor. Monad diğer tarafa doğru ağır basar. 

 

Tatiana: Öyleyse insan nüfusunun artması aynı zamanda bu yükün hafifletilmesidir, 

değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğal bir süreç. Elbette. Bu yüzden Yaratıcı Toplum'da 25 

milyarın bile yeterli olmadığını ve 50 milyarın da yeterli olmadığını söyledim çünkü 

bu gerçekten iyi. Dünya yeterince yiyecek sağlayacaktır, bunda bir sorun yok. Yeni 

bilimsel başarılar bunu kolayca çözer. Artı diğer gezegenlere yayılma. Yaratıcı 

Toplum'da bunu yapmak gerçekten çok kolay. 

 

Tatiana: Yani aslında öyle bir nokta var ki küre kapalı ve var olduğu süre boyunca bir 

sürü altşahsiyet birikmiş durumda (İgor Mihayloviç: Evet. Saymamak daha iyi).  

Biliyorsunuz... burada başka bir soru ortaya çıkıyor: modern dünyada kaç insan 

yaşıyor ve doğum oranındaki artış ne kadar büyük. 

 

İgor Mihayloviç: Bunun bir cevabı var. Diyelim ki, eğer bakarsak, açıkça, bazı 

insanlar öfkelenecek ya da başka bir şey olacak. İnsanda aktif altşahsiyetlerle 

karşılaşan psikologların, psikiyatristlerin ve benzerlerinin deneyimleri var. Bazen 

bunlardan düzinelerce, bazen de daha fazlası vardır. Bunlar kesinlikle farklı 

insanlardır, kendi yaşam deneyimleri ve başka şeyler vardır. Uygun hipnoz tekniklerini 

kullanırsanız, bir altşahsiyeti ortaya çıkarabilirsiniz ve kişi size tüm varoluşunu tüm 

ayrıntılarıyla anlatacaktır; yani, altşahsiyetin aktivasyonu gerçekleşir. 

 

"Bu bir hayal ürünü, bir kurgu" derler - biliyorsunuz, insan gerçekte olmuş ve tarihsel 

olarak doğrulanmış bir şeyi icat edemez, yapamaz. Örneğin, o zamanlar bu tür bir 

projeyi hayata geçirmek istiyorduk, insanların sonunda bu anlayışa, altşahsiyetlerle 

temasa geçeceği ve birçok kişinin göreceği harika bir proje olacaktı, ama savaş 

ayarlamalarını yaptı. Bu projeye çoktan başlamıştık, ama onu geliştirecek zamanımız 

olmadı. Tanrı'nın İradesi her şeye rehberlik eder. 

 

Tatiana: Bugün genel olarak çok ilginç geri bildirimler ve cevaplar var, İgor 

Mihayloviç. 

 



İgor Mihayloviç: Hayatın gerçeği bu. Biz sadece yüzeyi çizdik. 

 

Tatiana: Ben de arkadaşların sorduğu şu soruyu gündeme getirebilir miyim: aslında 

bir insan hayatını kaybettiğinde, kendisinin bir altşahsiyet olduğunu ve onu nasıl bir 

dehşetin beklediğini hemen fark ediyor mu? Diyelim ki, altşahsiyet olan bir kişiye ne 

olur? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, insan dehşeti bir anda yaşamaz. Korku ona dokuzuncu 

günden sonra gelir. 

 

Tatiana: Öyleyse ayrıca bu aşama var... 
 

İgor Mihayloviç: Gerçi öldüğü hemen anlaşılıyor, ama umut devam ediyor. Hani 

böyle bir söz vardır ya, anekdottaki gibi: "Tatil ile daimi ikameti birbirine karıştırma." 

Aynen böyle. 

 

Tatiana: Ama insan Hayatı kazandığında, deyim yerindeyse, Hayatı kazandığı anda, 

bedeninin yaşamı sırasında burada birleştiğini hissediyor mu? Ve dünyevi yaşam 

ortadan kalktığında, bunun aslında hisler seviyesinde nasıl gerçekleştiğini hissediyor 

mu? 

 

İgor Mihayloviç: Ne oluyor? İnsan bunu hiçbir şekilde hissetmez - tüm fenomen 

budur. Yine birkaç yol var diyelim. Özellikle Ruhsal Dünyanın hizmetinde olan 

insanlar vardır ve onlar bu Bilginin kendilerine ifşa edilmesini hak ederler. Özel 

uygulamalar kullanırlar ve kişi tam olarak özel uygulamalar kullandığında, onun için 

büyük bir patlama gerçekleşir, bilirsiniz. Şöyle bir benzetme yapabilirim, sadece hayal 

edin: zihinsel yetenekleriniz, altını çiziyorum zihinsel yetenekleriniz kat be kat artar. 

Eskiden etrafınızda karanlık olan her şey aydınlandığı zaman. Yani, bunu başka bir 

şeyle karıştıramazsınız, hayatınızla ilgili tam bir farkındalığa sahip olduğunuz ve geri 

dönüşün olmadığı zamandır. 

 

Ama bu, doğru uygulamaları doğru amaçlar için gerçekten kullananlar içindir. İnsan 

kitlelerinin başına kesinlikle gelmez. Ve bunun belli bir modeli vardır. Demek 

istediğim, insan sonunda bu birleşmeyi başardığında, Hayatı kazandığında ve 

aydınlanma geldiğinde ona ne olacak? Herhangi bir aydınlanma olmayacak dostlar ve 

hiçbir şey değişmeyecek. Diyelim ki, kaçınılmaz olarak ölü ya da potansiyel olarak 

diri olarak yatağa girdiniz ve Diri olarak uyandınız. Ama bu uyku yoluyla olur. 

Tatiana: İnsan bunu sabah anlar mı? 

 

İgor Mihayloviç: Hiç bir şey anlamaz.  
 

Tatiana: En azından dolaylı göstergelerle? 

 

İgor Mihayloviç: Dolaylı olanlarda bir anlayış vardır. Bilinç daha ihtiyatlı hale gelir, 

dişlerini gösterir ama o kadar da ısırmaz ve yaşam anlayışı daha doğru hale gelir. 

Biliyorsunuz, bu sanki kişinin olgunlaşması gibidir. Eğer derinlemesine incelerseniz - 



evet, bu fark edilebilir. Kişi daha olgun, daha kendinden emin ve daha sakin olur. Ama 

o Diridir. Tek fark düşemeyecek olmasıdır, anlıyorsunuz. Melekler düşmez. Bu doğru. 

Aptalca bir şey yapmayacaktır. Neden yapmaz? Çünkü başkasının canını almaktansa 

kendi bedenini feda etmeyi tercih eder. Bunu asla yapmaz. Neden mi? Çünkü o bir 

Melek. Bu hayatı veren o değil, bu yüzden onu alamaz. O şeytan değil ki 

başkasınınkini alsın. Gerçekten de böyle bir şey olur. 

Ve diyelim ki, bu onun için fark edilmeyecek bir şey olur. Bilinç havlayacak mı? 

Havlayacak. Bilinç korkmaya devam edecek mi? Korkacak. Kesinlikle korkacak. 

Sadece evet, duygular insana o kadar dokunmaz ama bunun nedeni empatinin 

gelişmemiş olması değildir. Hayır. Tam olarak korku ya da aptallık gibi duygular - 

bunları duyumsayacaksınız, ama bedelini o kadar da gayretle ödemeyeceksiniz 

diyelim. Deyim yerindeyse kandırıldığınızı duyacaksınız ve cüzdanınızdan bir bozuk 

para alma niyeti var, biliyorsunuz. Buna gelince - evet, anlayış gelir. Ama kişinin bunu 

açıkça fark etmesine gelince - hayır, fark etmez. Bunun neden olduğunu biliyor 

musunuz? 

Tatiana: Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Böylece insan durmaz, olgunlaşmaya devam eder. Sonuçta, burada, 

bu dünyada, insan gelişebilir ve bir Bodhisattva seviyesine ulaşabilir. Bunun ne 

olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bunu zaten tartışmıştık: bu, diyelim ki bir 

profesörün veya akademisyenin (bizim terimlerimizle) seviyesidir, sadece bir okul 

mezunu değil. Burada zaman sıkıştırılmıştır ve Şahsiyetin eğitimi büyük bir hızla 

ilerler, oysa orada muazzam miktarda zaman alabilir. Yine, Şahsiyet olarak, bir Melek 

olarak, yoğun bir şekilde gelişmek isteyecek mi? Evet, gelişecektir, bu kaçınılmaz ve 

sonsuzdur. Ama bu acele niye? Orada durum farklıdır. 

 

Tatiana: Bilinç, Şahsiyetin hangi gelişim aşamasında olduğunu asla anlamaz. 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki anlamaz. Bunu bilinç tarafından değerlendirmek 

imkansızdır. Mümkün değil. Dolayısıyla bu süreç insan dışarı çıkana kadar gizlenir. 

Ama yine, beden yok olduğunda ve insan dışarı çıktığında ("dışarı çıkana kadar" 

dememin nedeni budur) - o zaman öyle bir metamorfoz gerçekleşir ki... Küçük bir 

nokta daha var - kişinin uygulamaları. Sevginin bu yanıtı bir tür döngüsel hale gelir. 

Gönderme ve alma yoktur, bilirsiniz, bir tür alma ve iletme, hayır. 

 

Tatiana: Bu Hayattır. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Hayat zaten akıp gidiyor. Bu çok değerli bir andır. Yine, 

bunlar daha sonra anlamaya başladığınız incelikler, zaten Hayatı kazandığınızda, zaten 

daha sonra, gelişimin sonraki aşamalarında, üniversiteden mezun olduğunuzda, deyim 

yerindeyse. 

 

Tatiana: Pek çok kişi şu soruyu sordu: prana var, bu bedenin yaşamı var. Nasıl oluyor 

da ruhsal kurtuluşa ulaşan bazı insanlar, prana sona ermemiş olmasına rağmen 

ayrılmaya ya da hizmet etmek için geri dönmeye karar veriyorlar? 



İgor Mihayloviç: Bunu pratikten açıklayacağım. Pratikten açıklayacağım. Ciddi bir 

şekilde hizmet etmeye niyet edenler, hizmet yolunu seçenler ve özel uygulamalar 

yapanlar bile - Hayat insanda uyanır uyanmaz, bu dünyadan hızla kaybolur. Neden? 

Çünkü musluklar onun elindedir. Anlıyor musunuz? Prana bir arabadaki benzin 

gibidir. Onu döker ve gider. Ama kim hizmet edecek? Soru bu. 

 

Kısa yolu seçmeye istekli olan pek çok kişi vardır, hatta daha sonra Ruhsal Dünyaya 

hizmet etmek için bilinçten gelen bir arzuyla. Ama bir anlayış geldiğinde, bu 

aydınlanma geldiğinde, siz hala bedendeyken, bu dünyanın değersizliğini anlarsınız, 

tüm bu elverişsizliği ve tüm bu oyunu anlarsınız. Ve işte paradoks: diyelim ki bir 

Melek olarak henüz tam olgunlaşmamışken, diğer insanları onlara yardım etmek için 

burada kalmaya değmez olarak algılamaya başlıyorsunuz. Böyle bir zayıflık var. 

 

Bir Melek olgunlaşmalıdır. Bir Melek büyümelidir. O zaman tüm süreç anlaşılacaktır. 

Neden? Çünkü türünüzün akınından duyduğunuz bu hazzı deneyimleyene kadar, tüm 

bunların değerini ve önemini anlamayacaksınız. Ama bunu anladığınızda, Sonsuz 

Melek Dünyasının her an katlanarak çoğalması için elinizden geleni yaparsınız. Bunu 

bizim bilincimizle anlamak zordur. 

 

Tatiana: Ama bir şey kesinlikle açıktır: insan özel uygulamalar olmadan bu şekilde 

vefat edemeyecektir.  

 

İgor Mihayloviç: İnsanların anlayabilmesi için bu şekilde anlatacağım. Dünyevi 

terimlerle, bir zamanlar birinin size verdiği, geçmişte 50 sente mal olan birkaç bin 

bitcoinin bulunduğu elektronik bir cüzdanı kazara bulduğunuzu hayal edin. Şimdi, 

birdenbire, bitcoin'in hızla yükseldiğini ve her birinin 100.000 doların üzerine çıktığını 

görüyorsunuz. Evet, artışın boyutunu hissedebiliyor musunuz? Böyle bir sevinç? 

Böyle bir habere ne kadar çılgınca tepki vereceğinizi tahmin edebilirsiniz. Değil mi? 

Cüzdanınızda birkaç binliğiniz vardı, böyle bir artış varken tesadüfen buldunuz. Ama 

bu bir Meleğin gerçek sevinciyle kıyaslanamaz, sadece bir şekilde bir paralellik 

kurmam gerekiyordu. Çünkü insanlar "Melekler seviniyor, çünkü bitcoin yükseliyor" 

diyebilir, bilincin şeyleri nasıl çarpıttığını bilirsiniz. Böyle şeyler olur. Sonuçta bu 

bilinç. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Sakıncası yoksa başka bir soru daha var. İnsan özgürleştiğinde, özgür 

olduğunda ve deyim yerindeyse bu dünyevi yaşamdan ayrıldığında, burada neler 

olduğunu hatırlıyor mu? Yoksa sadece Sevgi hissi mi vardır ve hepsi bu kadardır ve 

diyelim ki burada olanlara dair bir anı yok mudur? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, muazzam bir Sevgi hissi, tüm dünya yapısının neden-sonuç 

ilişkilerine dair bir anlayış var, altını çiziyorum, sadece bu Evrenin değil, sadece bu 

yaşamın da değil. Hayatını hatırlıyor mu? Evet, her anını. Her an, altını çiziyorum. 

Üstelik bunu sadece bizim hatırladığımız şekilde hatırlamıyor. Tamam mı? Ama hafif 

bir rüzgârın nefesini, her kuşun sesini ve hatta her hücrenin çalışmasını bile hatırlıyor. 

O farklı bir dünya. O hatırlar, o her şeyi hatırlar. Oysa altşahsiyet sadece yaşamının 



her anını, her birini, hatırladığın her şeyi hatırlar, dostum. Hatırladıkların, Tanrı 

korusun, şeytan seni alt ederse, geriye kalacak olanlardır. 

 

Yine de, eğer Tanrı yardım ederse, yeterince cesaretiniz ve Sevginiz varsa ve bir 

Melek olursanız, her şeyi hatırlayacaksınız. Ve bu anı bile hatırlayacaksınız. Sadece 

onu farklı algılayacak ve daha iyi anlayacaksınız. Şu anda bilincinizle anladığınız 

şekilde değil. İşte her şey bu kadar basit. Ve pek çok şey hafızanızda kalacak. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir insan, diyelim ki buradayken, Hayat kazanmış bir 

kişiyle bağlantı kurabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Nasıl? Hangi telefon numarası aranmalı? 

 

Tatiana: Demek istediğim, pek çok insan, diyelim ki, kesinlikle aziz olmuş ve Hayat 

kazanmış olan kutsal kişilerin imgelerine hitap ediyor. Diyelim ki, bir insan belli bir 

kutsal kişinin gerçekten hayat kazandığını biliyor, diyelim ki, ona hitap etmek bir 

şekilde kişiyi ruhsal olarak güçlendirebilir mi veya ona yardımcı olabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Fiziksel olarak iyileştirmek için mi yoksa başka bir şey için mi? 

Tatiana: Muhtemelen, manevi yönde. 
 

İgor Mihayloviç: Manevi veçhede, bir örnek olarak, bu olabilir. Sadece bir örnek 

olarak, Hayata erişmiş bir kişi olarak. Ama ölü biri yaşayan biriyle temas kurabilir mi? 

Hayır, elbette hayır dostlarım ve bir kez daha söylüyorum, hayır. Hayata kavuşmuş 

olan kişi ise bunu yapabilir. Ama sadece onu şahsen tanıyorsanız. Eğer temas kurmak 

istediğiniz kişiyi tanımıyorsanız, onunla temas kurmazsınız. Bu da mantıklı. Hayat 

kazanmış olsanız bile. 

 

Tatiana: Aslında onunla temas kurmanın amacı nedir? Ruhsal olarak güçlenmek için 

mi? O zaman hemen doğrudan Sevgi Kaynağı'na gitmelisiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Eğer Hayatı kazandıysanız, artık güçlenmeye ihtiyacınız yoktur. 

Konu bu. Ama yolda olduğunuzda, Hayatı kazanmış gerçek bir azizin imgesi size 

kesinlikle yardımcı olabilir - onun örneğiyle, onun yaşamıyla, olabilir. Ama soru 

farklıdır. Tapınaklara, imgelere ne için gideriz? Sağlık için mi? Sorunlarımıza bir 

çözüm bulmak için mi? Dikkatimizi veririz. Ve ne? Bazen sağlık bile kazanıyoruz, 

değil mi? Ama harekete geçen ne? 

Basit bir örnek. Yaşadığı süre boyunca herkesin aziz olarak kabul ettiği bir tür büyülü 

aziz bizim için dua ediyor ve biz aniden iyileşiyoruz. Bu mümkün mü? Evet, böyle pek 

çok vaka var arkadaşlar. Hem de her yerde. Buna plasebo etkisi deniyor. Yani 

dikkatinizle, kaçınılmaz olarak ölü olan bir şeye olan inancınızla, kaçınılmaz olarak 

ölü olan bir şeyi, kendi sağlığınızı bile satın alıyorsunuz, sonuçta o diri değil. Bedende 

olduğumuz sürece bizim için değerlidir ve bedende olduğumuz sürece önemlidir. Ama 

Rab bu mekanizmaları vermedi, bunlar sadece ölü bedenlerde, kaçınılmaz olarak ölü 

bedenlerde şeytanın mekanizmalarıdır, altını çiziyorum.  



Yine de, bu sağlık için, yakın ve sevgili bir kişiyle olan sorunların çözümü için 

hayatınızla ödeme yaparsınız. Bu doğru değil mi? Dostum, eğer onu önemsiyorsan, 

gidip o yakın ve sevgili kişiyle açıkça konuşacak bir dilin yok mu? Ya da doktorların 

bedeninizi iyileştirmek için çalıştığı hastaneye giden yolu unuttunuz mu? Evet, bazı 

insanlar "Doktorların tedavi edemeyeceği hastalıklar var" diyecektir. Ama bir 

büyücüye ya da rahibe giderseniz, bu durumda da durum aynıdır. Bir büyücülük ayini 

yaparlar ya da bir dua okurlar ama bu dua tıpkı büyücülük ayininde olduğu gibi 

şeytana yöneliktir. Ve sağlık kazanırsınız. Evet, kazanıyorsunuz. Ama bunun için 

hayatınızı veriyorsunuz. Sonra ne oluyor? Sırada ne var? Kullanacağınız sağlığın ne 

anlamı var, 50 yıl, hatta 100 yıl kullanacak olsanız bile, fark etmez? Bu size ne 

kazandıracak? Bana göre hiçbir şey. Bu arada bilimi ve tıbbı geliştirmeliyiz ki böyle 

sorunlar olmasın. Değil mi? 

Tatiana: Doğru. 

İgor Mihayloviç: Çünkü bilim sayesinde tüm sağlık sorunlarını çözebiliriz ve bilim 

sayesinde Ruhsal Dünya da dahil olmak üzere dünyanın gerçekten var olduğunu 

kanıtlayabiliriz. Öyle değil mi? Eğer istersek her şey mümkün. 

 

Tatiana: İzleyicilerimizden biri şu soruyu soruyor, kendisi zaten çok olgun bir yaşta, 

70'li yaşlarında ve Gerçek Bilgiyle çok geç karşılaşmış. Diyor ki, "Kendimi kurtarmak 

için zamanım olmayacağından çok endişeliyim, bu nedenle en azından O dünyada 

huzuru hak etmek mümkün mü?" 

 

İgor Mihayloviç: Eğer insan yaşlılık dönemindeyse, diyelim ki çok az zamanı 

kalmışsa ve sadece matematiksel bir bakış açısıyla en azından huzuru elde etmek için 

yeterli zamanı ya da enerjisi olmadığı açıksa, bu tam da Allat'hiara'nın bu onda biri 

getirdiği durumlardan biridir. Kelimenin gerçek anlamıyla pek çok sorunu çözer. 

 

Tatiana: Ama toplumun tüketimci formatında bu işe yaramıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Tüketimci formatta bu işe yaramıyor, bu konuda hiçbir şey 

yapamazsınız. Burada Ruhsal Dünyanın çıkarlarını temsil etmesi gereken kurumların 

kendileri için çalıştıkları açıktır. Daha önce de söylediğimiz gibi, güç için çalışıyorlar, 

istifçilik için çalışıyorlar ve düzgün işlemedikleri açık. Ama şimdi Allat'hiara 

zamanından ve bu yasanın uygulamaya konduğu Ruhsal Dünyaya gerçekten hizmet 

edenlerin olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Ve bu gerçekten işe yaradı. Neden mi? 

Çünkü bir insan hayatını yaşadı, çalıştı, esasen iyi bir adamdı, ama yatırım yapmadı. 

Ve bu noktada, sağlık sorunları olduğunu öğrenir ve yaşaması için iki günü kaldığını 

hisseder. İki gün içinde kurtulmuş olmak mümkün müdür? Elbette mümkün değil. 

Kesinlikle mümkün değil. Ama huzura kavuşabilir. Onda bir bağış bu tür pek çok akut 

sorunu çözer. Ama, biliyorsunuz, bu sadece huzur hakkında bir konuşmadır, bunlar 

Hayat hakkında konuşmalar değildir. 

 

Elbette, O Dünyadan gelenler, bu dünyada değil, bir Meleğin olgunlaşması için bu sera 

koşullarında olgunlaşmadığı için uzun bir süre olgunlaşması gerekecek olan küçük bir 

Melek için bile Hayat verebilirler. Bazı insanlar "Sera koşulları da ne demek?" 



diyeceklerdir. Evet dostlarım, bu dünya Melekler için tam bir seradır. Sadece pek çoğu 

filizlenmez, tıpkı pek çok tohumun filizlenmemesi gibi, ama filizlenme ya da 

filizlenmeme seçimi her birimizdedir; bunun da anlaşılması gerekir. Her şey bizim 

seçimimizle gerçekleşir. Koşullara gelince, gerçekten de bir Meleğin olgunlaşması için 

daha iyi koşullar düşünemeyiz. 
 

Tatiana: İnsan gün içinde en az iki buçuk saatini manevi uygulamaya ayırmaya 

çalışmalıdır (İgor Mihayloviç: Manevi uygulamaya). 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, bu, affedersiniz, huzur kazanmak için, ama Ebedi Hayat için 

bir ödeme değil; bunun için elinizden gelenin en iyisini yapmalı, buna göre 

yaşamalısınız. Bu da bir seçenektir. 

 

Eğer bu onda biri tekrar alırsak, eğer bu dünyada onda bir gerçekten orijinal olarak 

tahsis edilmesi gereken yere tahsis edilseydi, şimdi yaşardık, gerçekten yaşardık, 

Yaratıcı Toplumda demeyeceğim, çok uzun zaman önce İdeal Toplumda yaşardık, 

dostlar. Neden mi? Çünkü gerçekten güzel bir dünya geliştirmek mümkün olurdu. Bir 

kitlenin bir kurumu desteklediğini düşünün, bu bir din kurumu değil, Ruhsal Dünyayı 

temsil eden ve onun buradaki konumunu savunan bir insan topluluğu olurdu. Böyle bir 

destekle uzun zaman önce bir İdeal Toplum kurulmuş olurdu. Ve belki de, 

muhtemelen hiç altşahsiyet olmazdı. İnsanlar Hayat kazanırlardı. Ama ne yazık ki 

elimizde olana sahibiz. 

 

Bundan dolayı, insanların kurumlara verdiği fonlar, diyelim ki hizmetin bir iş olduğu 

organizasyonlar için destektir. Oysa hayat bir işe dönüştüğünde hayat değildir. İşte 

dostlar, neden böyle bir dünyada ve böyle bir kaosun içinde olduğumuzun, bu kadar 

çok çeşitli din varken ve muazzam, kat kat yaygın sayıda inanan varken, şeytanın 

egemen olduğu bir cehennemde yaşadığımızın cevabı aslında burada. Basit bir cevap. 

Ve bu doğru. Ne yazık ki bu böyledir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Yaratıcı Toplumun insanın Ruhsal yaşamı için de ne kadar 

büyük bir önem taşıdığına dair bir anlayış var. Çünkü her şeyden önce, daha önce de 

tartıştığımız gibi, yeni doğan insanların üzerindeki yük azalıyor, birinci türden daha az 

insan var ve Ruh ile bu bağlantıyı hissedenlerin sayısı daha fazla. 

İgor Mihayloviç: Ruhsal kurtuluş şansı artar. 

 

Tatiana: Ve zaman var, ruhsal gelişim için harcayabileceğiniz zaman var. 

 

İgor Mihayloviç: Bu tabii ki çok önemli. Sonuçta, Yaratıcı Toplumun gelişimi, 

çalışmak zorunda olan, bugün için asgari bir yaşam sağlamak zorunda olan insanlara 

zaman kazandırmak anlamına geliyor. Bu gerçekten de böyle. 

 

Tatiana: Ayrıca, geçişten sonra para gibi bir kavramın ortadan kalktığı toplumda 

(İgor Mihayloviç: Gerçekten de öyle. Güç ortadan kalkar ve para ortadan kalkar), 

Gerçek otomatik olarak kalır. 

 



İgor Mihayloviç: Ama burada bir dezavantaj var. Dikkatinizin karşılığı olarak 

birikimin olduğu bir toplumda, bir altşahsiyet olarak kendiniz için huzur durumu satın 

alarak bunu ödeyebiliyorsanız, parasal birimlerin ve gücün ortadan kaldırıldığı bir 

dünyada bunu satın alacak hiçbir şeyiniz olmayacak, kendiniz üzerinde ruhsal olarak 

çalışmanız gerekecek. Umarım o zamana kadar... 

 

Tatiana: Ve bunun için her şey var.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, umarım o zamana kadar insanlar da Bilgi sahibi olur ve istekli 

olurlar. Bu insanların tercihi. Bu konuda hiçbir şey yapılamaz. 

 

Tatiana: Harika, teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Önemli olan bunun için çabalamak.  
 

Tatiana: Ve önemli olan bu Hayatı kendi içinde geliştirmek, bu Hayatı oluşturmak. 

 

İgor Mihayloviç: Bu en önemli nokta. Ve kendi içinde Hayat, dostlarım, Sevgi ile 

başlar. Bundan dolayı, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Teşekkürler, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler dostlar, bizimle olduğunuz için. Teşekkür ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


