
KORKMA 
 

Tatyana: Selamlar sevgili dostlar. Bugün yine saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile 

konuşacağız.  

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Tatyana: İgor Mihayloviç, bugün şu merak edilen noktaya değinmek istiyorum. 

Hemen hemen her insan, tüm yaşamının bir zevk olması için içsel bir ihtiyaç ve en 

önemlisi mutlu olma, sürekli sevgi ve neşe içinde yaşama arzusu hisseder. Ama 

pratikte, paradoksal bir şey olur. Bazı nedenlerden dolayı insanların yaşamları 

çoğunlukla endişe ve korku ile doludur. Üstelik tüm bu korku ve endişeler insanın 

neredeyse tüm hayatını tüketiyor. Çünkü onlara sadece birkaç dakika veya örneğin 

saatler, günler, haftalar veya aylar ayırmaz, bazen onlara çok uzun yıllar ayırır. 

Böylece, korkunun aslında bir insanı neredeyse tüm hayatından mahrum bıraktığı 

ortaya çıkıyor. Ama kesinlikle en üzücü olan şey, korkunun insanın manevi hayatını 

elinden almasıdır. 

 

Bu yüzden bugün korkunun ne olduğunu ve üzerimizde neden bu kadar güçlü 

olduğunu tartışmak ve anlamak istiyorum. Sürekli korku içinde yaşamamızdan kim 

yararlanır ve neden? Genel olarak korkulardan kurtulmak mümkün mü? Bu nasıl 

yapılır? Muhtemelen korkularla ilgili beni ilgilendiren ilk nokta, John of the Ladder'ın 

gururlu bir ruhun korkunun kölesi olduğundan bahsetmesiydi. Ayrıca korkak 

insanların her zaman kendini beğenmiş olduğunu söyledi. Bununla birlikte, bazı 

insanlar yine de itiraz edebilir, çünkü korkan bir insan zihinsel acıyı deneyimlediğinde 

ve böyle bir fedakarlık pozisyonunda göründüğünde, ve bu istismarcı ilişkide o 

saldırgan olmadığında ne kibirden, ne gururdan bahsedebiliriz gibi görünüyor. Korku 

ve kendini beğenmişlik, korku ve gurur - bunlar nasıl bir arada oluyor? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında güzel bir soru. Gerçekten de, insanlar hayatlarının büyük 

bir kısmında tam olarak korkuları yüzünden acı ve ıstırap çekerler. Korku nedir 

arkadaşlar? Korku çok güçlü ve kuvvetli bir duygudur. Bunun baskın duygu olduğunu 

söyleyebilirim. Ve ana muhafızlardan biridir, ruhsal kurtuluş yolundaki ana 

muhafızlardan biri. Aslında, herhangi bir insan tarafından Hayat kazanmaya yönelik 

aptallık, akılsızlık ve korkudan başka hiçbir şey yolunda duramaz. Bu nedenle, evet, 

korku baskın duygudur. Yine de baskın duygu nedir? Burada bunu analiz edersek, 

detaylı bir şekilde analiz etmeliyiz. Öyle değil mi? 
 

Neden hayatımız boyunca bir şeyden korkuyoruz? Bunun ne olduğu önemli değil: Bir 

işi kaybetmekten, bir ilişkiyi bitirmekten korkuyoruz, korkuyoruz… her şeyden 

korkuyoruz. Korkuyu kim üretiyor? Bilinç. Şahsiyetin korku işlevi yoktur. Şahsiyet 

korku deneyimleyemez. Bu soruya daha temelden ve ciddiyetle yaklaşırsak, şu faktörü 

hesaba katmalıyız, esas olan faktör: Şahsiyet… oysa dostlarım, biz Şahsiyetiz. Yani 

her şeyi finanse eden, yaşayan, gözlemleyen vs. Şahsiyettir. Bunu herkes anlamıyor. 

Neden? Herkes bilinçten özgür hissetmiyor. Ve bilinç Şahsiyete hükmettiği zaman, 

insan kendini bilinçten ayıramaz. Demek istediğim, kendini bile tanımlayamaz. O 



özgür değil. Neden? Çünkü bilinç onun yerine yaşar. Bu yüzden birçok insan için 

bunun biraz şok edici olduğunu söyleyebilirim. "Nasıl yani? Aslında bunların benim 

düşüncelerim olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum öyleyse varım" derler. 

Tatyana: "Yaşıyorum", doğru. 

İgor Mihayloviç: Doğru, "Yaşıyorum. Yani, düşüncelerim benim." Bu gerçek 

olmaktan çok uzak arkadaşlar. Bu, asla ruhsal uygulamalarla gerçekten ilgilenmemiş, 

ruhsal gelişim açısından kendi üzerlerinde hiç çalışmamış insanlar tarafından söylenir. 

Ya da basitçe entelektüel gelişimde, bilirsiniz, bir tür yeni bir şey. Öyle değil mi? Spor 

gibi, diyelim ki, yeni bir şey denemek. Bu nedenle, şüpheciler bile, kendilerini 

bilinçten ayıramayanlar bile, günde birkaç dakikayı oturup düşüncelerini durdurmaya 

çalışmak için ayıracaktır. Dostum sen düşüncelerinin efendisiysen, eğer düşünceysen 

onları durdur. Bu imkansız. Odaklanmaya ve onları tutmaya çalışın. Sonuçta 

düşüncenin efendisisin, öyle değil mi? Odaklanın ve düşüncelerinizi bir nesne veya 

bilmiyorum, belirli bir konu, bir tema üzerinde tutun. Kafanızda ne kadar çok düşünce 

olduğunu, nasıl gelip gittiğini, nasıl üretildiğini göreceksiniz. Kim olduğu belli değil… 

onları siz sipariş etmiyorsunuz, sadece dışarıdan büyük miktarlarda geliyorlar. Ve bu 

noktada, diyelim ki, Şahsiyetin ilgisi veya bilincin Şahsiyete empoze ettiği ilgi, bu 

gelen düşüncelerle eşleştiğinde, belirli bir rezonans ortaya çıkar ve Şahsiyet onları 

algılar. Böylece başladığımız yer olan Şahsiyete geri dönüyoruz. 

Şahsiyet üç boyutlu dünyayı göremez, onu algılamaz, duymaz, görmez ve bedene olan 

biteni artık hissetmez. Bu doğru. Diyelim ki, ister dua ederek dalma, mantra okuma 

veya meditatif uygulamalar olsun, daha derin manevi dalma deneyimine sahip olanlar. 

Aslında, ruhsal uygulamalarda deneyim varsa daha da iyidir, bu gerçekten harika. 

Neden? Çünkü insan her şeyi orada açıkça ayırt eder: düşüncenin nerede olduğunu ve 

bir gözlemci olarak, Şahsiyet olarak kendisinin nerede olduğunu. Ve burada hemen bir 

boşluk görüyoruz, gözlemleyen ile bilinç arasında büyük bir boşluk. Yani gözlemleyen 

her şeyi algılar; Demek istediğim biz Şahsiyet olarak her şeyi bilincin telkin ettiği gibi 

algılarız. Bedenimizi görür, duyar ve hissederiz, ellerimizi hareket ettirebiliriz. Öyle 

değil mi? Ama elimizi hareket ettiren biz değiliz, mesele bu. Yine, kontrol edilemeyen 

el kol hareketlerimiz var ve kontrol edilebilir hareketlerimiz var. Neden? Bilincimiz 

nasıl eğitildi? 

Tatiana: Bir alışkanlık.  

İgor Mihayloviç: Elbette. 

Tatiana: Tekrarlama sıklığı.  

 

İgor Mihayloviç: Şüphesiz. Biz insan olarak, yani Şahsiyet olarak, diyelim ki o alan 

yapısında olmaktan uzağız ve Şahsiyet daha da süptildir, altıncı ve yedinci boyutlar 

arasındadır, bilincimiz dördüncü boyuttadır. Bu uçurumu hayal edebiliyor musunuz? 

Gelişmiş insanlarda, daha gelişmiş olanlarda bilinç daha yükseğe çıkabilir; Yani,  

ruhsal yönde olması gerekmez, aynı zamanda büyü yönünde de. Başka bir deyişle, 

bilince çok dikkat edildiğinde, aslında dikkat onun için yaşam enerjisidir. Yani, 



diyelim ki, bilincimizi geliştirmeye çok fazla dikkat verildiğinde ve konsantre 

olduğumuzda, hevesli olduğumuz zaman, bilmiyorum, bazı teknikler, uygulamalar, 

dualı haller veya başka herhangi bir şeye odaklandığımızda, kendimizi sadece Şahsiyet 

olarak geliştirmeyiz, uygulamaların doğru olması koşuluyla, aynı zamanda bilinci de 

geliştiririz. Yani içsel bir odaklanma, derinleşme ve bedenden kendini ayırma olur. 

Günümüzde, meditatif olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda farklı uygulama ve 

teknik var, kendini geliştirme ve diğer her şey için çeşitli gruplar var. Bu hipnoz, 

diyelim ki, çeşitli kendi kendine telkin teknikleri ve bilincimizin gelişimine katkıda 

bulunan birçok başka şey. Yani dikkatimizi ne kadar emer ve kendine odaklanırsa 

altıncı boyuta kadar, o kadar çok gelişir. Bu gerçekten büyü uygulayan ve oldukça 

gelişmiş insanlar için geçerlidir. 

Bilinç altıncı boyutun ötesine geçemez. Oysa Şahsiyet yedinci boyutun ötesine 

geçmek zorundadır. Yani, sadece açıklığa kavuşturmak için, yedinci boyutun ötesinde, 

maddi dünya var olmaya son verir. Ama Şahsiyet olarak bu dünyayı algılamıyoruz. Bu 

nedenle, burada olan her şeyi, başımıza gelenler de dahil olmak üzere, bilinç yoluyla 

algılıyoruz. Açıkça direkt olarak beyin vasıtasıyla, nöronlar ve başka şeyler vasıtasıyla 

bedenimizden bilgi alan bilinçtir.  

Ama bugün itibariyle nörofizyologlar ve başka herkes beynimizde ilkel bir zihin, 

refleksler ve diğer her şeyin olduğunu ama bilincin olmadığını onaylıyor. Gerçekten 

orada değil. O konuya girmeyelim, bunu çok konuştuk. Doktorlar da bundan çok 

bahsettiler, beyin neredeyse kayıp olduğu zaman, bilinç hala daha önce olduğu gibi 

mevcuttur ve sıkıntı çekmedi. Başka bir deyişle, bilinç bir alan yapısıdır. Bedende 

olmadığı gibi beden dışında olduğu da açıktır. Ama bedene olan her şey, gözümüzün 

gördüğü, bedenimizin hissettiği her şey, kulaklarımızla işittiğimiz her şey, tüm 

dokunsal algımız, tüm bu bilgiler bilinç yoluyla Şahsiyetimize iletilir. 

Bir soruna ne kadar çok ilgi gösterirsek… aslında, dikkati finanse etmek ve yatırım 

yapmak enerjidir. Bunu paranın eşdeğeri olarak kabul edelim. Yani kasiyer, ya da 

diyelim ki, kasiyer bile değil, banka, Şahsiyet budur. Oysa bilincimiz tam olarak bu 

kaynakların ana tüketicisidir. Bu nedenle, ne kadar çok kaynak alırsa, kendini 

geliştirme için o kadar çok fırsat elde eder. Bilincimiz ne kadar güçlenirse, ruhsal 

olarak gelişmiş varlıklar olmayı başaramazsak, alt şahsiyetimiz o kadar aktif ve özgür 

olacaktır. Soru şu: Bilinç ne için savaşıyor? Ruhsal gelişimimiz için mi? Hayır. 

Neden? Çünkü bu onun için ölüm demektir. Ne için savaşacak? Bilincimiz aslında 

kendini tanımlama yeteneğine sahiptir, hem birincil hem de ikincil bilinç. Yani buna 

nasıl bakarsanız bakın, psikiyatri açısından hepimiz biraz şizofreniz. Neden? Çünkü 

bir şişede en az üç varlığımız var. Sık sık birleşiyoruz ve kimin nerede olduğunu ayırt 

etmek zor. 

 

Basit bir örnek, yine aynı tekniğe geri dönersek: oturun, sakinleşin ve kafanızda ne 

olduğunu gözlemleyin. Hangi duygu ve düşüncelere sahip olduğunuzu gözlemleyin. 

Sadece dinlenirken, ruh haliniz ne olursa olsun veya daha da iyisi, bir ruh halindeyken 

ve sonra başka bir ruh halindeyken, sadece oturun, sakinleşin ve gözlemleyin, herhangi 

bir eylemde bulunmayın, hiçbir şey düşünmeye çalışmayın, sadece gözlemleyin. Ruh 

halinizin nasıl değiştiğini, size nasıl bir şeyler olduğunu görürsünüz. Ama gözlemcinin 



geliştirildiği yer burasıdır. Bilinç olmadığınızı ve onu kontrol etmediğinizi anlamak en 

kolay egzersizdir. Yine de dedikleri gibi ateşe odun koyabilirsiniz. Öyle değil mi? 

Yani, bir düşünceye dikkat edersiniz ve o ortaya çıkmaya başlar. Oysa anında birçok 

başka düşünceler ortaya çıkar. 

 

Böylece duyguya geri dönüyoruz. Duygu nedir? Duygu, bankanın, Şahsiyetimizin ek 

fon alması için bir doğrulamadır. Bunu bu şekilde söyleyelim. 

 

Tatiana: Ve korku için yakıt nedir?  
 

İgor Mihayloviç: Ve korku için yakıt… Korku için değil, bilinç için.  
 

Tatiana: Bilinç için. 
 

İgor Mihayloviç: Bilinç, aslında bir tür tehdit oluşturduğu varsayılan güçlü bir duygu 

üretendir. Ve bilinç bir şekilde bu konu etrafında çok aktif bir şekilde yaygara 

koparmaya, abartmaya ve Şahsiyete resimler göstermeye başlar. Ve biz Şahsiyet 

olarak odaklanmış durumdayız ve tüm dikkatimizi soruna veriyoruz. İşte basit bir 

örnek: kim korku yaşamadı? Herkes bir veya başka bir nedenle bunu yaşadı. Önemli 

değil, mutlaka bedeninizin varlığı için bir tehdit olması gerekmez, öyle değil mi? Ama 

bir problemin korkusunu kastediyorum; diyelim ki problemler birikti ve biz bu 

problemlerden kurtulamıyoruz, basitçe bize boyun eğdirdiler. Çözülemez bir görev 

var, onu çözmeye çalışıyoruz ve etrafımızdaki dünyayı göremiyoruz. 

 

Böylece, bir insan, herhangi birimiz, muazzam bir bilgi akışını aynı anda algılayabilir, 

sindirebilir ve işleyebilir - bilincimiz bu şekilde çalışmalıdır. Ama bir noktaya dikkat 

etmemiz yeterli ve artık başka bir şey görmüyoruz değil mi? Örneğin hanginiz 

arkanızda olup biteni şimdi algılıyor, dostlarım? Yan odada neler oluyor? Sokakta? 

Hiçbiriniz algılamıyorsunuz. Normal, sakin bir durumdayken, etrafımızda olup biten 

bilgileri algılarız. Sakin olursak, öyle değil mi? Böylece hem okuyabiliyoruz, hem TV 

dinleyebiliyoruz hem de birileriyle konuşabiliyoruz; bu bedenimizin normal bir 

işlevidir. Bazı insanlar için, diyelim ki okuyorsak, bilgiyi derinlemesine inceliyorsak 

bu daha zordur ve ne elde ederiz? Görüntüler, imgeler. 
 

Tatiana: Böylece korku her zaman hayal gücü ile birlikte gidiyor.  

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Bizi en çok çeken şey imgelerdir. Neden? Şahsiyet 

kelimeleri algılamaz. Bu doğru. Bilinç, Şahsiyet ile, diyelim ki, kendine özgü 

böylesine bireysel bir dilde iletişim kurar. Çoğunlukla, görüntüler, duygular, renkler ve 

renk tonları ortaya çıkar. Mecazi olarak konuşuyorum. Ama kelimeler aslında 

kafamızda dönüştürülür. Beynimizin işlevi kelimeleri resimlere dönüştürmektir. Sonra 

bilincimiz resimleri manipüle eder ve bu resimleri Şahsiyet olarak bize iletir. Ve 

Şahsiyet, akış bilgilerini bizim gözlemlediğimizden çok daha yavaş bir hızda algılar. 

 

Beynimiz neden çok büyükleri kaçırıyor… diyelim ki, muazzam bir bilgi akışı büyük 

boşluklarla birlikte geliyor. Demek istediğim, bilgi çok hızlı ve çok miktarda gelirse 

çok şey kaçırılır. Başka bir deyişle, bize çok büyük bir bilgi akışı gelirse, Şahsiyet 



olarak bunu algılamıyoruz. Elbette, pratik yaparsak, eğitirsek ve buna dikkati 

yatırırsak, hem çevresel algı yoluyla hem de geri kalan her şeyle çok daha fazlasını 

algılarız. Ama bu, eğer bilincimizi, yeteneklerini ve kapasitelerini uygular ve 

geliştirirsek, eğer bizi Şahsiyet olarak kolayca bastırabilmesi için bilincimizi güçlü ve 

gelişmiş hale getirirsek. O zaman, deyim yerindeyse, alt-şahsiyete giden yolun yarısına 

geliriz. 
 

Tatiana: Bu durumda bilginin Şahsiyet için seçici olarak seçildiğini doğru mu 

anlıyorum? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle. Şahsiyet algılar... Yine, Şahsiyet neye 

uyumlanır? Özgürlüğe. Özgürlüğe ulaşmak için her şeyi yapar. Yani, Şahsiyet olarak 

her birimiz, tekrar söylüyorum, kim olursak olalım her birimiz: ateistler, endişeli 

uyuşturucu bağımlıları veya herhangi biri, içimizde, Tanrı'nın olduğunu hissediyor ve 

biliyoruz. Bilincimiz bunu tamamen reddediyor. Bizler inananlar, mutlak müminler 

olsak bile, bilincimiz seviyesinde Allah'ın varlığından şüphe ederiz. Bu gerçekten 

böyle. Bu nedenle, insan bir tür mümindir, ancak tamamen farklı bir şekilde hareket 

eder. Bu bilincin Şahsiyet üzerindeki hakimiyetidir. İşte tam bu noktada bu çatışmalar 

ve pek net olmayan anlar ortaya çıkıyor. O inananmış gibi görünüyor, değil mi? Ama 

olması gerektiği gibi davranmıyor, öyle değil mi? Acizane davranıyor. Neden? Çünkü 

bilinç aktiftir. Ve mümin, nasıl desek, inanıyor ama şüphe ediyor. Daha çok maddi 

yaşamla ilgileniyor, yani ruhsal gelişim için çaba göstermeyen, sadece böyle bir resim 

yaratan bir insan. Neden dolayı? Çünkü… Bilinç aktiftir. Bilinç, ruhsal gelişimimizle 

ilgilenmez. Bunu bilmeli ve anlamalıyız. 

Ve görüyoruz ki bir insan, diyelim ki baskın bir bilince sahipse, oysa insanlarımızın 

çoğu bunun gibidir, o her şeyi tamamen inkar edecektir. Biliyorsunuz, onun imanı 

adilik, pislik ve diğer her şey, ama kendi gururu, bencilliği ve diğerleriyle birlikte. 

Bütün bunlar aslında bilincimizin bir türevi, yani tüm bu olumsuz faktörler. Öyle değil 

mi? Öyle. Bu aynı. Ve bir gururlunun neden çoğu zaman korku içinde olduğunun 

yanıtı. Neden? Çünkü onun için, böyle bir gururlu için pek çok tehdit var. Böylece bir 

yanılsama, kendisinin neye benzediğine dair bir resim yaratır ve bunu Şahsiyetin 

önünde sürdürmeye çalışır. Ve Şahsiyet bu resmin sürdürülmesini finanse eder ve 

hemen bilinçten Şahsiyete bir emir gider. Ya da daha doğrusu, bir emir değil, bilincin 

oluşturduğu gururumuz için belirli bir tehdit olduğuna dair bir resim. 

Tatiana: Avatara. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, küçük avatara. Bu gerçekten böyle. Sadece söylüyorum, 

eğer bunu biraz derin araştırırsanız, bir taraftan bu çok ilginç. Belki, tüm bunları bir 

kez daha analiz ederiz.  

 

Tatiana: Burada ayrıca iki ilginç nokta var. Öyleyse, korkunun kötü bir senaryoda, bir 

tür olumsuzluğa inanç olduğu görünüyor... 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, olumsuzluğa olan bir inanç değil. Korku, bilincin Şahsiyet 

üzerinde bir manipülasyonudur. Başka bir deyişle, bilinç korku yoluyla Şahsiyeti 



manipüle eder ve muazzam miktarda gereksiz fon alır. Oysa, Şahsiyet bu fonlara ne 

için ihtiyaç duyar? Demek istediğim, dikkat. Dikkat nedir? Dikkat bir araçtır. 

Şahsiyetimiz dikkate sahiptir. Bilinç dikkate hiç sahip değildir; bu anlamanız için. 

Ama bilinç dikkati çekebilir. Neden? Çünkü bilincimiz... Bir kez daha, aynı anda 

çeşitli bilgiler yığınını işler. Onu işlemez; bilgi bilince gelir ve onu Şahsiyete sunar, 

öyle değil mi? Bu nedenle onu zorlarsak düşünebilir ve bir şeyleri hesaplayabilir. 

Zorlamasak bile bir fikre tutunup onu tartışabilir. 

 

Örneğin bir dizi izliyoruz ya da ilginç bir kitap okuyoruz ve aklımıza bir sürü görüntü 

geliyor; birileri için endişelenmeye başlarız. Neden? Çünkü Şahsiyet nihayetinde 

bedenimizi bedenimiz olarak algılamaz. Bu anlamanız için. Hipnoz neden işe yarar? 

Telkin neden işe yarıyor? Şimdi seninle saatlerce tartışabileceğimiz ilginç konulara 

yaklaşıyoruz, insanlar ilgilenecek ve bu gerçekten ilginç. İnsan neden telkin 

edilebilirdir? Böylece bilinç ile Şahsiyet arasına üçüncü bir güç olarak giriyoruz, o 

bilincin işlevini devralıyoruz ve birincil bilinç aracılığıyla komutlar veriyoruz. İkincil 

bilinç ile birincil bilinç arasındayız, deyim yerindeyse. Ve biz Şahsiyete bilgi 

sunuyoruz, örneğin senin bir erkek olduğun ve Şahsiyetin bunu reddetmez. Neden? 

Çünkü umurunda değil. 
 

Tatiana: Umursamaz.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama insan ruhsal olarak geliştiği zaman hipnoz çalışmaz. 

Neden? Basit bir soru. Çünkü birincil bilinç üzerinde tam bir hakimiyet ve ikincil 

bilinç üzerinde kontrol vardır. İkincil bilince hükmetmek imkansızdır, ama onu kontrol 

etmek mümkündür. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir de şu soru var. Biliyorsunuz, o John of the Ladder'ın bir 

ifadesi var, korkaklık yaşlı, kendini beğenmiş bir ruhta çocukça bir mizaçtır. Yine de, 

insanın çok önemli bir figür olduğu ve sürekli olarak "ben, benim, kendim" diye 

kendine acımakla meşgul olduğu övünçle her şey açıksa, o zaman korkaklık neden 

çocukça bir mizaçtır? 

 

İgor Mihayloviç: Bunun ruh ile ilgili olmadığı noktasından başlayalım. Ruh ruhtur, 

bu şekilde söyleyelim. Bunu bir kereden fazla tartıştık ve bunun hakkında daha fazla 

tartışıp konuşabiliriz. Ama bu ifadeden ne anlaşıldı, ben ne anladım; birileri farklı 

anlayabilir. Yine, neden çocukça? Bir çocuğun nasıl geliştiğine bakalım. Salt kaprisler. 

Kaprisler nedir? Bu manipülasyondur. Çocuk neden kaprislidir? Küçük olduğu sürece, 

o dürüsttür, deyim yerindeyse. Yemek yemek isterse ağlar; karnı ağrıyorsa ağlar. 

Sonrasında bilinci ne kadar gelişirse içinde o kadar çok manipülatör gelişir, öyle değil 

mi? Böylece bir şey ister ve tam olarak istediğini almak için ebeveynlerini, diyelim ki 

yetişkinleri istediğini yerine getirmeye zorlamanın bir yolunu bulmaya çalışır. 

 

Ve sadece not edin: genellikle biraz şımarık olan çocuklar, diyelim ki, yetişkinler 

birbirleri ile konuşur konuşmaz ve birbirlerine dikkat eder etmez, çocuk mutlaka 

konuşmaya müdahale eder ve dikkati kendine çekmeye başlar. Neden? Çocuk neden 

her zaman kendine, kişiliğine dikkat çekmeye çalışır? Basit bir soru. AllatRa'ya aşina 

olanlar cevabı biliyor. Oysa bilmeyenler cevap veremeyecektir. Burada, biliyorsunuz, 



psikoloji oyunları ya da başka bir şey başlar. Oysa asıl gerçek, bu dikkattir. Dikkat, bir 

insandan diğerine aktarılan enerjidir. Burada olan en değerli şeydir. Dikkatin kendisi 

değil, dikkatin arkasındaki şey. Dikkat elektrik gibidir; onu kullanıyoruz ve ne 

olduğunu bilmiyoruz. Bu dikkat ile aynıdır. Dikkati kullanıyoruz, hepimiz onun için 

savaşıyoruz, her birimiz onun için savaşıyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu arada, 

tam olarak, bu bilincimizin gelişimini işlevsel olarak destekleyebilen ve katkıda 

bulunabilen enerjidir ve sayesinde, onu doğru şekilde kullanarak Ebedi Hayatı 

kazanabileceğimiz enerjidir. Bu gerçekten böyle. O enerjinin arkasında, dikkatimizin 

arkasında Allat var. Bu yüzden dikkat çekmek için böyle bir savaş sürüyor. 
  

Şimdi hayvanların nasıl davrandığına bakalım. Dikkati yatırın, bir deney yapın, 

dikkatinizi yatırmaya başlayın… İki hayvan, örneğin iki kedi veya iki köpek: birine 

dikkatinizi verirsiniz, diğerine yatırım yapmazsınız. Sadece onu tamamen görmezden 

gelin, bilinç düzeyinde görmezden gelin,  onu fark etmeyin. Onun nasıl davranacağını 

göreceksiniz. Bunlar defalarca yapılmış deneyler. Ve hepsi de herkesin dikkatin 

peşinde olduğunu doğruluyor. Bu nedenle, o egoistler nasıl davranır? Her zaman 

dikkatleri kendilerine çekerler, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Çocuklar gibi. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Depresyon sıkıntısı çeken insan kategorisini ele alalım. 

Depresyon nedir? Yine, başka insanların dikkatinin tüketilmesidir.  
 

Tatiana: Kendine acıma.  

İgor Mihayloviç: Elbette. Bilincin Şahsiyet üzerinde manipülasyonudur. Ve diğer 

birçok faktör. Aslında, sadece egoistler depresyondan muzdariptir. Diğerleri sıkıntı 

çekmez. En iyi tedavi çalışma terapisidir. Özellikle insanların yararına bir şeyler yapın 

ve depresyon hemen kaybolur. Bu doğru değil mi? 

Herkes dikkat çekmek için savaşır. İnsanlar neden iktidara, güce bu kadar sıkı 

sarılıyorlar, lütfen cevap verin dostlarım? Anlıyorum, şimdi başlayacaksınız: para, 

dikkat veya başka bir şey. Dikkat anahtardır. Demek stediğim... Güç ne kadar üstünse, 

o kadar popüler oluyorlar, insanlar onlar hakkında daha çok konuşursa, o kadar dikkat 

çekiyorlar. Oysa insanların dikkatinin peşinden koşan kim? Gelecekteki bir alt 

şahsiyet. Bu öyle değil mi? Ve işte fark burada. Popüler insanlara bakarsak, kim 

olurlarsa olsunlar ve yaşamları boyunca pratik olarak bir alt şahsiyettirler, enerjimizi 

tüketirler. Bir fark var mı? Var. Bu arada, o enerjiyi veren başka insanlar da var. Ve 

fark çok büyük. O zaman onlara bakmak istiyoruz, onlara çekiliyoruz, doluyoruz. 

Popüler birini izlerken, diyelim ki içi susuz kalmış gibi boş hale gelmiyoruz, ama 

doluyoruz. Bu nedenle bu insan enerji verir. Ama bir politikacı,  bir oyuncu veya 

başka biri enerji verebilir mi? Elbette hayır. O  veremez.  

Bütün rahipler (din adamları) böyle olmalı. Vurguluyorum, onların hepsi. Günümüzde 

ne yazık ki her şey tam tersi. Diyelim ki şu veya bu dinin terfi ettirilmiş rahiplerini 

dinlediğimizde bile neyi gözlemliyoruz? Sonrasında boşluk ve bir sürü şüphe geliyor. 

Başka bir deyişle, bilincimizin aktivitesi. Oysa dolduranlar var; onları tanıtmayacağız, 



tanıyanlar bilirler, bunlar Hıristiyanlıkta, İslamda ve diğer dinlerdedir. Yani onları 

dinlerken içiniz doluyor. Neden? Çünkü bunlar... Ruhlarında Tanrı ile yaşayan 

insanlardır ve bunu paylaşırlar. Böyle bir fark var. 
 

Dikkat son derece değerlidir. Ve bilinç tam olarak bu dikkat için savaşır. Böylece, yine 

korkulara dönüyoruz. Bu yüzden bu kadar uzun açıkladık ki, dikkatin neden değerli 

olduğu anlaşılsın. Bilinç, Şahsiyeti nasıl kandırabilir ve daha fazlasını alabilir? 

Bedenin varoluşuna yönelik bir tehdit vardır. Oysa siz Şahsiyet olarak henüz özgür 

değilsiniz, henüz gelişmemişsiniz, tekamül edeceksiniz, kurtulacaksınız ve ruhsal 

Hayat kazanacaksınız. Peki ne yapardınız? Acil önlemler almalısınız, yani bedeninizi 

korumak, önemini, kullanışlılığı veya başka bir şeyi korumak için. Hepsi bu, ve 

bilincin kendisinin bile maksatlı olarak yaratacağı bu bilinç oyunlarını 

besleyeceksiniz; o, kasıtlı olarak en zor koşulları ve birçok sorunu yaratacak ve bunlar 

vasıtası ile bu sorunları çözmek için basitçe Şahsiyeti sağacaktır. Bu böyledir. 
 

Birçok insan bunu neden yaptığını bile bilmeden suç işler. Daha sonra pişman olurlar 

ve bunu neden yaptıklarını anlamazlar. Bunlar bilincin oyunlarıdır. Güçlü bir Şahsiyet 

üzerinde kontrol edilemez bir bilinçtir. Vurguluyorum, güçlü bir Şahsiyet üzerinde. 

Şahsiyet güçlü ise, bilince bir tehdit taşır ve daha en başından bilinç çeşitli entrikalar 

yaratmaya başlar, Şahsiyeti yanlış yola iter ve bunu manipüle eder. Korkular ile aynı 

şey. Herkes korku içinde yaşar. Çok az insanın huzuru var. Huzurları olduğunu 

aldanıyorlar. Ama bilinç aynı zamanda bizi hemen neye itiyor? Sosyal merdivende ne 

kadar yükseğe çıkarsak o kadar zengin, o kadar sakin ve özgür oluruz. Bana huzur ve 

mutluluk içinde yaşayan en az bir zengin kişi gösterin. Bizim, diyelim sıradan 

insanların sahip olduğundan bin kat daha fazla endişesi var. 

 

Tatiana: Araştırmanın gösterdiğine göre, insan ne kadar yükseğe tırmanırsa, sahip 

olduğu konumunu kaybetme korkusu o kadar çok olur. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, elbette. Çünkü böyle insanlar daha incinebilir oluyorlar. 

Daha çok manipüle ediliyorlar. Bu böyle.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insan korktuğunda, kendine, gücüne olan güvenini de 

kaybettiği ortaya çıkıyor; zorluklar karşısında vazgeçiyor, hem namazda hem de iyi 

eylemlerde vb. amaçlarına ulaşmıyor… duruyor. 

 

İgor Mihayloviç: Yine, bu neden oluyor? Gerçekten neden oluyor? Az önce anahtar 

noktayı söyledin - hem dualarda hem de iyi işlerde. Çünkü bilinç aktiftir. Bilincin 

duaya ihtiyacı yoktur, bilincin iyi işlere ihtiyacı yoktur. Bunlar faydalı değiller. Yine o 

“faydalı olanı” dayatır. Öyle değil mi? Bunlar basit örnekler, bunları dile 

getirebiliriz… 

 

Tatiana: Bu daralmış hali genişletmek için, Şahsiyet için dikkati kendine, bu "Ben"e  

odaklamaktan başka yere değiştirmek çok önemlidir. Bu arada, şizofreninin tedavi 

edildiği bir yöntem, dikkati kendine odaklamaktan başkaları için bir şeyler yapmaya 

değiştirmektir.   



İgor Mihayloviç: Eğer şizofreni doğuştan bir hastalık, organik bir rahatsızlık veya 

başka bir şey taşımıyorsa, o zaman çoğu şizofreni şizofreni değildir.  

 

Tatiana: Bu gururluluktur.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, bu durumda bilincin oyubnlarında gizli olan başka nedenler 

vardır. Teşhis şizofreni olabilmesine rağmen. 

 

Tatiana: Aslında manevi yolu izleyen bir insanın korkmaması çok önemlidir. 

Biliyorsun, Peter'ın su üzerinde yürüdüğü bir hikaye hatırlıyorum. Ve biliyorsun, 

gerçekten su üzerinde İsa'ya doğru gitmek istedi, böylece yürüdü, kuvvetli bir rüzgar 

çıktı, korktu ve batmaya başladı. Sonra, "Tanrım, kurtar beni!" dedi. İsa, “Ey kıt 

imanlılar, neden şüphe ettin?” dedi. Ve biliyorsun, bu nokta, bu aslında gerçek bir 

hikaye değil: su üzerinde yürüyen, fizik yasalarını ihlal eden bir insan; Sanırım, 

muhtemelen insanın ruhsal yolunun bir alegorisidir. 

 

İgor Mihayloviç: Mutlak bir alegori. Size ne diyeceğimi biliyorsunuz: Bu alegoriyi 

dinleyen tüm inananların yüzde doksan dokuzu bunun gerçekte olmadığını anlıyor, 

ama herkes yalan söylemeye devam ediyor ve bir mümin rolü oynuyor, "Bundan nasıl 

şüphe edebiliriz? Sonuçta, o İsa Mesih'ti." Öyle değil mi? "Aslında su üzerinde 

yürüyor." İsa Mesih bu örnekleri alegorik bir şekilde tamamen örnek olarak verdi. 

Öyleyse, örneğin su üzerinde yürüdüyseniz. Su nedir? Su başka bir dünyadır. Ve 

Ruhsal Dünyayı okyanusun sularına, suya vb. benzeterek tanımladı ve karşılaştırdı. 

Yani, orada farklı bir şey yaşıyor, o orada ebedi. Yani, su üzerinde yürüyorsunuz ve 

bunun gibi birçok örnek. 

 

Tatiana: Ve bu rüzgar nedir? Onun  içinden geçmek zorunda olduğunuz yaşam 

durumları olduğu ortaya çıkıyor (İgor Mihayloviç: Elbette. Bunlar şüpheler) veya 

şüpheler.   

İgor Mihayloviç: Bu şüphelere ve korkulara dikkat etmemelisiniz.  
 

Tatiana: Ama şimdi sizin için bekleyen Mesih'e doğru gitmelisiniz.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette. “Beni seviyorsan, Bana güveniyorsan, Bana gel" dedi, 

"sadece Bana gel, seni bekliyorum, dostum" 

 

Tatiana: Buna şüphe etme.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette, "Şüphelerinizi bir kenara bırakın ve Bana gelin. Rüzgara 

dikkat etmeyin, dalgalara dikkat etmeyin", hayatın koşulları tam olarak kastedilmiştir, 

etrafınızda ortaya çıkan o problemler. Bilincin tutunabileceği problemler. Ve çoğu 

zaman, bir kez daha söylüyorum, bilincin kendisi bu sorunları yaratır, Şahsiyet olarak 

dikkatinizi dağıtmaya çalışır. Anlıyor musunuz? Bu yüzden kararlı bir şekilde 

yürümek zorundasınız… 

 

Tatiana: Ruhsal amacınıza doğru.  



İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Özellikle amacın ruhsal kurtuluş ise dostum. Ve 

şüphe edip tökezlersen boğulursun. Neden? Su üzerinde yürüyemeyeceksin. 

 

Tatiana: Bu hikayede bir başka ilginç nokta daha var, İsa, deyim yerindeyse bu 

rüzgarı ya da bu dalgaları sakinleştirmiyor (İgor Mihayloviç: Elbette, hayır), sadece 

Peter'ı yönlendiriyor. Ve birlikte tekneye bindiklerinde bu rüzgar ve azgın deniz 

sakinleşiyor. 

 

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar biliyorsunuz bu hikaye aslında Apocrypha'da anlatılıyor. 

Diyelim ki, ilk Hıristiyanlar tarafından İsa Mesih'le ilgili hatıralarda da tarif edildi. Ve 

Gnostikler bu kayıtları neredeyse 1200 yılına kadar tuttular. Kayıtların kopyaları vardı. 

Tanrı'ya şükürler olsun ki kopyaları vardı ve hala duruyorlar. Daha sonra, Gnostikleri 

yok ettiklerinde, tüm bu kayıtları da yok ettiler. Kutsal Engizisyon, görüyorsunuz. Her 

neyse, o kayıtlarda İsa Mesih'in bu örneği nasıl anlattığı aynen söz ediliyordu. Sadece 

oradaki ana karakter ne Peter ne de İsa idi. O hepsini tamamen farklı bir şekilde 

tanımladı. Oysa daha sonra, kutsal yazılarda Petrus'un kendisinin şüphelendiğini, 

tökezlediğini, ama biraz yürüdüğünü okuduk… "inanmalıyız..." 

 

Tatiana: Yolun bir kısmı, evet 
 

İgor Mihayloviç: Evet ve bu müminler için bir ders gibidir. Anlıyor musunuz? 

Biliyorsunuz, bu yüzden böyle bir dünyamız var. Öyle görünüyor ki, evet, dini bir 

organizasyon kurdular, tüm bu hikayeleri aldılar, insanların inancını güçlendirmek için 

onları bir nevi gerçeğe dönüştürdüler, ama… Ama merak ediyorum, İsa'nın sözleri ve 

anlattığı hikaye, Onun, İsa'nın su üzerinde yürüdüğü gerçeğinden daha mı zayıf? O su 

üzerinde hiç yürümedi. Bu saçmalık. Aslında başkaları da yürümedi. Fizik yasalarını 

çiğneyebilirsiniz, ama çok pahalıya mal olur ve çok fazla enerji gerektirir, buna 

değmez. Ve kesinlikle Peter su üzerinde yürümedi, ama neyin güçlendirilmesi 

gerekiyordu? Peter'ın otoritesinin. 

 

Biliyorsunuz bu oyunlar, bu manipülasyonlar 2.000 (iki bin) yıl önce nasılsa, 4.000 

(dört bin) yıl önce de aynı şekilde 21. yüzyılda yaşadığımız ve var olduğumuz 

sonuçlara yol açıyor. Çünkü biz insanlar değişmiyoruz. Daha kötü, daha kurnaz, daha 

akıllı, daha alçak ve daha kalpsiz oluyoruz. Ama daha iyi olmuyoruz. Neden? Çünkü 

organizasyonumuzu kurabilmek ve güçlendirebilmek için Hakikati azınlığın yararına 

değiştiriyoruz. Öyle değilmi? Yine şunu anlıyorum, çok iyi anlıyorum ki, hakikat ve 

Doğruluk ile dünya hakimiyetini kazanamazsınız, öyle değil mi? Ben sadece şeylere 

uygun isimleriyle hitap ediyorum. 
 

Basit bir örnek hayal edelim. Tamam mı? İsa Mesih herhangi bir ayin gerçekleştirdi 

mi? Bana söyleyin. Etrafta dolaşıp şarkılar söyledi mi, tef çaldı mı, el salladı mı ya da 

bir şeyler yaktı mı? Özür dilerim, ben sadece insani terimlerle ifade ediyorum.O bunu 

yaptı mı? Hayır, yapmadı. Ama O, manevi uygulamalar içindeydi, insanlara öğretti ve 

nasıl doğru yapılacağını anlattı. İçinde ne varsa paylaştı. Anahtar nokta bu. 
 

Son Peygamberi ele alalım. O, insanların en iyisidir. Hiç böyle bir şey yaptı mı? Hayır. 

Ne yaptı? Sık sık manevi uygulamalarda bulundu, sahip olduklarını paylaştı ve 



insanlara bilmeleri gerekenleri anlattı. Bu doğru değil mi? Öyleyse, neden sonradan 

tüm bunlar değiştirildi? Dans etmek, tef ile zıplamak, etrafta koşmak, bazı ritüelleri 

olan kadın kıyafetleri içinde bir grup erkek. Bütün bu teatrallik ne için? Basit bir soru. 

Bu maneviyata yol açar mı? Hayır. Ve hepimiz bunu anlıyor ve biliyoruz. Hepimiz, 

vurguluyorum. Bunu içimizde biliyoruz. Çünkü her birimiz Şahsiyet olarak Doğruluğu 

biliyoruz ve hakikati biliyoruz. Ve ona ulaşıyoruz. Oysa orada… Oraya korkarak 

gidiyoruz. Neden? Çünkü bir değişiklik yapıldı. Sevgi ve neşe yerine Allah korkusu 

empoze edildi. "Ahır yandı, Allah'ı hoşnut etmedin demektir. Eve yıldırım düştü, 

Allah'ı hoşnut etmedin demektir. Hastalandın, Allah gücendi demektir." Anlıyor 

musunuz?  
 

Tatiana: Babanın yöntemleri zalim ve eğitimsel. 
 

İgor Mihayloviç: Çok fazla. Evet. Ve Tanrı neden bu kadar merhametsiz ve bu kadar 

öfkeli? O'ndan korkmamız için. Öyle değil mi? Yine korku ve duygu. Bundan kim 

yararlanır? Şeytan. Şeyleri dini açıdan uygun isimleriyle çağıralım. Tamam mı? 

Gerçekten de şeytan yarar sağlar. 
 

Tatiana: Ve bilinç korkuya nasıl tepki verir? (İgor Mihayloviç: Dikkat). Felç olmanın 

yanısıra, kaçar veya savaşır. Kaçmak, savaşmak.  

 

İgor Mihayloviç: Ya saldırganlık veya eylemsizlik ya da kaçmak, dediğin gibi.  

 

Tatiana: Veya Tanrı ile savaşmak.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve yine, insan savaşamıyorsa, yine de direnebilir. Bu neye 

yol açar? Tanrı savaşçıları. Öyle değil mi? Bu neye yol açtı? Bir sürü dinsel sapkın. 

Öyle değil mi? Öyle. Yani insanlığa zarar verdi, hem de çok kötü. Evet, 

organizasyonlar kurdu, evet, onları güçlendirdi ama insanlar, hatta orada olanlar ve 

gerçekten Allah'a hizmet etmek için gelenler bile – ve günümüzde de böyle bir sürü 

insan var – ruhsal olarak gelişmek için bu gerçekleri tane tane toplamak zorundalar. 

Öyle değil mi? 

 

Tabii ki hala taneler var. Universal Grain projesini hatırlayalım, kaç tane tohum 

bulduk. Bunlar bütün dinlerde var, aksi taktirde çökerlerdi. Hakikati alıp insanlara 

ulaştırmak zorundaydılar. Ama yine, her zaman bir yön değiştirme yaratıyor. Her 

Hakikat için, kendi çıkarları için bir kaç manipülatif ıvır zıvır verdiler. Öyle değil mi? 

Şimdi kimseyi suçlamıyoruz arkadaşlar. Biz dine veya başka bir şeye karşı değiliz. 

Neler olduğunu konuşuyoruz. Şimdi en değerli ve en önemli olanı korumadığımız için 

insanlık olarak ne kadar aptal olduğumuzdan bahsediyoruz. Yine,  biz onu kullandık, 

vurguluyorum, biz insanlar olarak kendimizi zenginleştirmek ve güç yaratmak için bir 

araç olarak kullandık. 
 

Ve neden güce ihtiyacımız vardı? Bunu daha önce tartışmıştık arkadaşlar. Birinin 

dikkatini çekmek için. İnsanlar neden sayısız miktarda para kazanmaya çalışır? Bizden 

daha fazla mı yiyecekler, yoksa ne? Hayır. O zaman güç, şöhret ve popülerlik ne için? 

Bu ne için gerekli? Neden her birimiz gösteriş yapmak istiyoruz? Basit bir soru. Saçını 



boyamak, giyinmek… "Benim hakkımda ne düşünürler", "kalabalığın arasından nasıl 

sıyrılırım" vb. Dikkat çekici olmaya çalışıyoruz. Başkalarının dikkatini çekmek için 

savaşıyoruz. Bu dünyada mevcut olan, gerçekten değerli olanın kırıntıları için 

savaşıyoruz. Anlıyor musunuz? Altın mı? Onu mezarınıza sokuştursalar bile, 

firavunların mezarlarına konuldu, bu onlara hiç rahatlama getiriyor mu? Onlar 

altşahsiyet haline gelmediler mi? Elbette altşahsiyet oldular. Bu güne kadar… önemli 

değil. Altın kimseyi kurtarmadı, ne para ne de başka bir şey onları kurtardı. Yine de, 

dikkatin değeri vardır. Herkes bunun için savaşıyor. 
 

Tatiana: Biliyorsun, İgor Mihayloviç, ayrıca ilginçtir ki, Kuran'da uyardı, insanlar 

korkularından kurtulmak için Allah'a değil de cinlerden olan insanlara güvenirlerse, o 

zaman korkulara şunlar olur: bunlar sadece artar (Igor Mihayloviç: Elbette). Ve uyarı 

bununla ilgiliydi, himaye gördüğünüz bu insanlarda, korkularınızı yatıştırdıklarını 

gördüğünüz bu insanlarda, tersine, bu korkuyu körükler.  

 

İgor Mihayloviç: Bu korkuya katkıda bulunurlar. Gerçekten kurtuluşu insanlardan, 

onlara güvenerek ve Allah'tan çok onlara bağlanarak bulmaya çalışırsanız, sorunlarınız 

daha da artacaktır. Neden? Dedikleri gibi, kurtuluş umarak dua ettiğiniz o insanlar, 

aslında bunu yoğunlaştırırlar. Bu doğal ve normaldir. Sadece fiziğin nasıl çalıştığını 

bilmek zorundasınız. Sonuçta, bu gerçekten fiziktir, önemli değil, diyelim ki bu 

süreçlerin daha süptil bir fiziği. Ve o zaman her şey açık, kolay ve basit olur. Anlıyor 

musunuz? Örneğin, ne yazık ki ALLATRA fiziği var. Öyle değil mi?  

Tatiana: Şükür ki... 

İgor Mihayloviç: Şükür ki, doğru, ama…  
 

Tatiana: Şükür ki, var.  
 

İgor Mihayloviç: Şükür ki, evet var… Ama ne yazık ki çok az kişi bunu araştırdı ve 

bilirsiniz, "sözde bilim" ve "sözde öğretim" diye eleştiriliyor. Günümüzde uymayan 

her şey "sahte"dir. Öyle değil mi? Oysa CO2 "sözde" değil, öyle değil mi? "O 

gerçekten doğru. Bütün sıkıntılar çok fazla karbondioksit ürettiğimiz için oluyor" 

diyorlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, korku konusuna dönecek olursak, benim zamanımda hangi 

yönü beni gerçekten ilgilendirdi ve şaşırttı. Biliryorsunuz, İsa Mesih'in doğrudan 

konuşmasını seçip alırsak, çoğu zaman insanlara "korkmayın" der. Aslında hem Eski 

Ahit'te hem de Yeni Ahit'te en yaygın tavsiye "korkma"dır. Ve birçok insan için bu 

şaşırtıcı bir gerçektir. Neden? Çünkü Kutsal Kitabın "bunu yapmayın" veya "şunu 

yapın" veya en azından "birbirinizi sevin" demesi daha olasıdır, ancak kesinlikle 

"korkmayın" sözlerini söylemez. " Mesih neden bu noktaya odaklandı… 
 

İgor Mihayloviç: Çok fazla dikkat gösterdi...  

Tatiana: … çok fazla dikkat gösterdi?    
 



İgor Mihayloviç: Şeytana itaat etme - tercüme ediyorum. Korkmayın ve 

endişelenmeyin. Asıl meseleye dikkat et dostum, o zaman her şey yoluna girer. 

Korkma. Kendinizi kurtarmak ve Hayat kazanmak için size verilen gücü ölümlü 

şeylerde, bilincinizin oyunlarında boşa harcamayın; bunu yapmamalısınız. 

Amaçlandığı yerde harcayın. O zaman her şeye sahip olursunuz. Yine, İsa Mesih kaç 

mesel anlattı? Neyi ve nasıl harcamalıyız. Bunu kaçırıyoruz. 

 

Tatiana: Ve o kadar çok tavsiye var ki; kutsal pederler bile bu korkaklıktan ve kafada 

ortaya çıkan görüntülerden bahsetti. Özellikle, İtirafçı Maximus bu korkutucu 

görüntülerden korkmamalısınız, çünkü tüm bunlar boşluktur; sadece onları hiçliğe 

dönüştürün. 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar mevcut değil. 
 

Tatiana: Bu bir yalan, bir oyun. Ve eğer bu hayal gücünü, bu imgeleri yenerseniz, bu 

imgeleri doğuranı da yenersiniz... 

 

İgor Mihayloviç: Onları yaratanı, evet.. 
 

Tatiana: …onları yaratanı, evet, bu imgeleri göndereni.   
 

İgor Mihayloviç: Ve gerçekten Hayatı kazanmış olan o çok kutsal pederler, 

uygulayıcılar, doğruyu söylüyorlar. Ne diyorlar, ne hakkında konuşuyorlar? Gerçek 

deneyim hakkında. Başka ne hakkında konuşuyorlar? AllatRa hakkında. Öyle değil 

mi? Çünkü hakikat birdir ve yol birdir. Ve kim ne derse desin, bu gerçekten var. 

Burada biraz konudan uzaklaşacağım. Bizim her şeyden biraz toplanmış ve ayağınızı 

yerden kesen çok acayip bir tarikat olduğumuzu söylüyorlar arkadaşlar. AllatRa'nın 

icat edildiğini… 

 

Tatiana: Islam, Hıristiyanlık ve her şey hep birlikte... 

 

İgor Mihayloviç: Evet kesinlikle. AllatRa ile ilgili, tamam mı? Tüm dayatılan 

saçmalıkları bir kenara atalım ve bakalım: neden bu şekilde? Sonuçta, gerçekte, 

AllatRa'da gömülü olan, AllatRa'nın tanımladığı şey, tüm dinlerde mevcuttur. Tüm 

dinlerin, tüm dini kurumların ve tüm rahipliğin dayandığı o Hakikat. Neden? 

AllatRa'da olmayanı onların dinlerinden çıkarırsak, bir iki sayfa kaldığını görürüz. Ve 

bu birkaç sayfa binlerce yıldır insanları kandırmak için fazlasıyla yeterli. Hakikat bu 

kadar güçlü, bütün bunları bunun için söylüyorum. 

 

Tatiana: Biliyorsun, İgor Mihayloviç, Hakikat çok güçlü, ama Hakikate muhalefet de 

güçlü.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette bir muhalefet olmalı. Neden? Çünkü Hakikat korkutucudur, 

iblisleri çileden çıkarır ve bilinci korkutur. Bu gerçekten böyle. Bu nedenle, yalancılar 

kutsal Hakikati çok zayıfca algılarlar. Bu doğru. Neden? Bilinç, Hakikatin önünde 

titrer, çünkü gücünü kaybeder. Hakikat ne verir? Uyanış verir.  Öyle değil mi? Ruhtan 



ruha giden dikkatin itici gücü Şahsiyeti uyandırır. Ve insanlar bunu hissediyor ve 

anlıyor. Bu doğru. 

 

Yalanlara gelince, bunlar sadece zihni kandırır ve bilincin konumunu pekiştirir. 

Diyelim ki yalanlar, kuruntuları içindeki insanı gerçekte olmadığı yerde bazı kaidelere 

yükseltir. Oysa gerçekle yüzleşirsek, insanı sahte bir imaj oluşturarak diri diri gömen 

bilinçtir. İşte sorun bu, görüyorsunuz. Demek istediğim, her zaman ve her yerde, bu 

yaratılan görüntülerden, dediğin gibi, temel basit bir şey ortaya çıkıyor - tüketim. 

Bilincimiz sıradan bir tüketicidir; ona ne kadar verirsen ver, asla yeterli olmaz. Bilinci 

doyurmak mümkün mü? Hayır, asla. Ona ne kadar dikkat verirseniz verin, her zaman 

daha fazlasını talep eder. 
 

Yine, bunlar fizik yasaları, arkadaşlar. Ve bundan uzaklaşmayacaksınız. İsa Mesih'in 

dediği gibi temel basit teknikler var - korkmayın. Birbirinizi sevin, korkmayın ve 

doğru yolu izleyin. Adımlarınızda kararlı olun ve kapı önünüzde açıktır. Kapı 

açılmayacak - o zaten açık. Allah, kendisini sevenlerin önüne kapıyı asla kapatmadı. 

Bunun ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Allah'ı sevmek, oysa şeytandan 

korkmak saçmalıktır. Aslında şeytan senden, senin ondan korktuğundan çok daha fazla 

korkar çünkü… 
 

Tatiana: Bu doğru. 

İgor Mihayloviç: Kafanızdaki o iblisler çok korkak ve sizin herhangi bir ruhsal 

yükselmenizden korkuyorlar çünkü onlar için bu, çıplak bir bedende kızgın bir demir 

gibidir. Bu doğru. Kişisel deneyim kazanmadan bunu anlamazsınız. Ama Allah'a şükür 

pek çok insan, pek çok arkadaşımız zaten bu deneyime sahip; bunu hissediyorlar, 

biliyorlar ve anlıyorlar. 

 

Evet, bilinç güçlüdür. Evet, çoğu zaman kaybederiz. Ama küçük savaşları kaybederiz. 

Oysa, asıl görev savaşı kazanmaktır, dostlarım. Umutsuzluğa kapılmayın. Sonuçta, 

bilinç sizi cezbeder, dikkatinizi dağıtır ve baştan çıkarır ve sonrasında aslında üstünüze 

giden bilinçtir. Diyor ki, “Bak ne kadar değersizsin, yapamıyorsun… Hangi 

maneviyattan bahsediyorsun? Asla görmeyeceksin, asla olmayacaksın”… Olacaksın 

dostum. Olacaksın. Melek olmaya zorunlusun. Senin varoluşunun anlamı bu. Diğer her 

şey anlamsız. Her şey: yakınlarınız ve sevdikleriniz, arkadaşlar - tüm bunlar geçicidir. 

Bu maddi dünyada sahip olduğumuz ve değer verdiğimiz her şey bize ödünç olarak 

verilmiştir. Onu kullanamayız. Burada senin hayatından daha yüksek bir değer yok 

dostum, gerçek hayattan. Ve bu Hakikattir. 
 

Ruhsal Dünyanın bir parçası olmalısınız, o zaman varlığınızın bir anlamı vardır. Başka 

bir anlamı yoktur ve olamaz. İşin özü budur ve gerçek budur. İçinizdeki, dikkatinizi 

dağıtan canavarın korktuğu şey budur, dostum; seni onun gibi olmaya zorlayan, seni 

onun kopyasına çeviren. Ama farklı bir şey seçme hakkınız var. Uçmaya hakkınız var, 

oysa o canavar asla uçmayacak. Hayatımızın anlamı bu. 
 

Tatiana: Bu çok derin ve harika, İgor Mihayloviç, çünkü bu gerçekten doğru... 

 



İgor Mihayloviç: Bu doğru. Hakikat her zaman basittir ve gerçektir. Büyük insanların 

bahsettiği şey bu değil mi? İnsanlar yine diyecekler ki, neden hep büyüklere 

güveniyoruz: İsa Mesih'e, Peygamber'e? Bilincin söylediği şey için değil. Ama sadece, 

binlerce yılın sizden çalındığını vurgulamak için, çünkü büyükler geldi ve basit 

Gerçeği anlattılar. Ama daha sonra insan bilinci bu Gerçeği geri kalanınızdan çaldı. 

Neden? Çünkü… nedenini biliyorsunuz. Çünkü Hakikat özgürlük verir ve şeytandan 

gücü alır. Bu nedenle, iblisler her zaman bu azizlere zulmettiler ve nefret ettiler. Öyle 

değil mi? Öyle. Buradaki varlığımızın anlamı bu - ya şeytana hizmet etmek ya da 

Tanrı ile aynı kulvarda olmak. Ve onların uğraştıkları yer burasıdır: Tanrı ile aynı 

kulvarda olmak ne anlama gelir? Tanrısal… hayır, asla Tanrı'ya eşit olamayız. Tanrı 

tüm Ruhsal Dünyadır, sonsuzluktur ve her yerdedir. Aynı kulvarda olmak, eşitler 

arasında, değerli olanlar arasında eşit olmak demektir. Son Peygamber ve insanların en 

büyüğü olan Peygamberin her zaman istediği budur. O'nun insanların en büyüğü 

olduğunu ve ondan sonra böylesine değerli bir adam olmadığını tekrar etmekten asla 

bıkmayacağım. Bu doğru. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Peygamberimizin hayatına değinecek olursak, biliyorsunuz, 

Peygamber Cebrail ile görüştüğü anda eşinin kuzeninin yanına gitti. O adamın adı 

Varaka idi; o Arap idi ama Hıristiyan idi, putperestlik günlerinde Hıristiyanlığı 

benimsedi. Ve Peygamber ona başına gelenleri anlattı. Biliyorsun, Varaka, "Sana 

gelen Cebrail'di" dedi. Ama aynı zamanda çok ilginç bir şey söyledi: "Ne yazık ki 

genç değilim ve senin halkın tarafından sürgün edileceğin zamanda sana yardım 

edemeyeceğim" dedi. Peygamber, "Beni sürgün etmek mi?" dedi. Ve Varaka, "Evet, 

edecekler, çünkü neyle gelirsen gel, insanlar her zaman onları hedef alır ve düşmanca 

davranırlar" dedi. Ve biliyorsun, İgor Mihayloviç, insanların neden düşman olduğunu 

ve örneğin İsa Mesih'e ve Peygamber'e zulmettiğini uzun süre merak ettim. 

 

Biliyorsun, senin yaşamını bile alalım. Diyelim ki son zamanlarda arkadaşlarım ve ben 

bu konuyu düşünüyorduk, açıkçası ve aslında bir insanın nasıl sizin gibi 

yaşayabileceğini, her an ustura ağzındaymış gibi olduğunu ve usturanın üzerinde 

yürüdüğünü konuşuyorduk. Bunlar sadece kelimeler değil, çünkü bir çok insana 

muhtemelen hayatın çok kolaymış gibi görünebilir; sohbetlerde bile bazı insanlar seni 

kıskanıyor, insanlardan bu kadar saygı görüyorsun ve bu kadar çok insan seni seviyor. 

Ama hayatının diğer tarafını görmüyorlar, bu hayat, afedersiniz, korkunç ve kabus 

gibi. Çünkü bu kadar insanın sırtına tükürdüğü, bu kadar insanın sana çamur attığı, bu 

kadar insanın sana ihanet ettiği, kendine dost diyenlerin, bu kadar insanın canını almak 

istediği bir zamanda… Çünkü aslında… Bu bağlamda ne söylenebilir, tanıştığımızdan 

beri, hayatının tehlikede olduğu birçok vaka biliyorum ve kelimenin tam anlamıyla bir 

mucizeyle hayatın kurtuldu ve siz bizimlesin. 
 

Ve biliyorsun, İgor Mihayloviç, gerçekten bunun nasıl olduğunu anlamadım. Sonuçta, 

seni bu şekilde davranmaya motive eden nedir? Bu dünyada herhangi bir mükafat 

almıyorsun, bu dünyada gücün yok, bu dünyada paran yok. Bütün bunlar ne için? Bu, 

sıradan bir insanın böyle sıradan bilinciyle anlaşılamaz. Neden? Neden her saniye 

ölebiliyorsun, afedersin, bazı insanların kaprisiyle? Şimdi hayatının başka bir yanı 

olduğunu biliyorum - gerçek Hayatın. Ama yine de, soruyu sıradan insan bilinci 



perspektifinden sorarsak. İgor Mihayloviç, bu dünyada olmak senin için nasıl bir şey? 

Korkuyor musun? 

İgor Mihayloviç: Bilinç elbette korkar. Bilincin kendisi için korkma gibi bir işlevi 

vardır. Bilincim şanslı değil, hep korkuyor. Ama bu benim için nasıl bir şey? Size 

dürüstçe söyleyeceğim arkadaşlar, bugün itibarıyla benden daha mutlu bir insan 

bulamazsınız. Bu doğru. Biliyor musunuz… ben de bir alegori paylaşabilir miyim? 

 

Kayaları hayal edin. Üzerinde tek bir çimen yaprağı olmayan devasa bir dağ. Ve ilk 

yöneticiniz size "Git ve onu çiçek açan bir bahçeye çevir" diyor. Hayal edebiliyor 

musunuz? Gelip bakıyorsun: Dağ var, toprak yok. Sonra, orada burada bir çiçek ortaya 

çıkıyor. Ve bu cennet bahçesine, bu çiçek açan bahçeye hayransınız. Söyleyin bana, 

ölü olanları Diri'ye çevirmek kötü bir hayat mı? Basit bir soru. Sıradan insan yönüne 

gelince, siz de aynı şeyi yaşamadınız mı? Sırf beni takip ettiğiniz için sıkıntı 

yaşamadınız mı? Bu doğru değil mi? Sırtınıza tükürdüler, türlü türlü şeyler oldu ve 

arkadaşlar size ihanet etti. 
 

Bu arada şunu da belirteyim: Hiçbir arkadaşım bana ihanet etmedi. Tek bir insan bile 

beni öldürmeye çalışmadı. Tek bir insan beni aşağılamadı ya da gücendirmedi. 

Meydana gelen tüm entrikalar, din dilini konuşan şeytandandı. Evet, bilinç insanları 

aptalca şeyler yapmaya zorladı. Ve bugün birçoğu tövbe ediyor. Ama, bilincin korkusu 

bana gelmelerini engelliyor. Oysa beni sevdiklerini biliyorum. Neden? Çünkü onları 

seviyorum. Bu doğru. Konu bu. Anlıyor musunuz? Hepimiz insanız. Ruhtan kötü 

şeyler yapmayız. Ama bazen bilinç üzerimizde güce sahip olduğunda kötü şeyler 

yaparız. Öyle değil mi? Bu bilinçtir. 

 

Basit bir örnek var, ondan bahsetmiştim. Birkaç kez insanlar bana geldi, bana kötü bir 

şeyler yapması istenenler, çok kötü bir şey. Önemli değil. Ancak profesyonel 

olduklarından, deyim yerindeyse hemen hedefi incelemeye başlarlar. Böylece geldiler 

ve "Bunu yapamayız" dediler. Ve bana söyleyin, ben bu dünyadaki en mutlu insan 

değil miyim? Bana kötü şeyler yapmaları için gönderilenler bile bana gelip, “Hayır, 

yapmayacağız” dedikleri zaman. 
 

Usturaya gelince, dediğin gibi… Ustura üzerinde olmamış olan var mı? Doğruyu 

söyleyenler. Bana söyleyin, böyle insanlar var mı? (Tatiana: Elbette…) Biliyorsunuz, 

gerçekler için insan her zaman başını belaya sokabilir. Ve bazı insanların salaklığı, 

ahmaklığı, geri zekalılığı yüzünden arkadaşlarımız sıkıntı çekmiyor mu? Tekrar, 

neden? Bir kez daha söylüyorum, bunu yapan insanlar değil, bilinçleridir. Belli bir 

resmi empoze ediyor ve sonuç olarak insanlar aptalca şeyler yapıyor. Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Hayat  veren şeyi reddediyorlar.  
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, elbette. Bundan başka, dile getirdiğimiz hakikat 

gerçekten ürkütücüdür ki, insanların boyunlarına oturanlar, Allah'a hizmet etmeye 

gelmeyip de sadece hizmet ediyormuş gibi yapıp, iktidar için gelenler için gerçekten 

ürkütücüdür. Şeytanı tatmin etmeye geldi. Ama Allah'a hizmet ettiğini, Allah ile 

koyunlar arasında aracı olduğunu söylüyor… Kuzular, pardon. Hayır, yanılmıyorum 



koyun. Kuzular değerli, öyle değil mi? Değerliler. Peki neden koyun? Alınmayın 

arkadaşlar, herhangi bir incitmeyş kastetmiyorum. Ben sadece söylüyorum. 

Biliyorsunuz, bilincimizi dinlediğimizde ve resimlere baktığımızda aptalca şeyler 

yapıyoruz. Peri masallarına inanırsak koyun olmaz mıyız? Biz koyunuz. Çünkü 

binlerce yıldır bizi manipüle ediyorlar; bizi hayattan yoksun bırakıyorlar, başkasının 

fikri için ölmeye zorluyorlar, sırf istedikleri için öldürüyorlar, efendi oldukları için 

kendilerini kurt sanıyorlar. Öyle değil mi? Bu. Ama biz insanız. 

 

Ve biliyorsunuz, insan Yaşam kazanırsa, içsel özgürlüğe kavuşursa, o kurtların 

bedenine ne yaptığı umurunda olmaz. Ama bir "ama" var. Kurtlar, Meleklerin uçtuğu 

yere asla ulaşamaz. Kendi kötülükleriyle bile kendilerini ölüme mahkûm ederler. İnsan 

bilinci dinleyerek ve aptalca bir şey yaparak kendini gelecekten mahrum eder. Kendini 

sevgiden mahrum eder, kendini hayattan mahrum eder. Bana söyleyin, sevgisiz bir 

hayata gerçekten burada bile ihtiyaç var mı? Amaç ne?  Korku içinde ot gibi yaşamak, 

bir yerde birine hizmet etmek için mi? Tanrıya değil, kendileri hakkında yanlış bir 

fikre sahip olan bazı insanlara; kaprislerini yerine getirmek, bağımlı bir hizmetçi 

olmak, hatta gelecek için bir umut olmadan? Amaç ne? Bu bedende sürünmek, yavaş 

yavaş çürümek? 
 

Tanrı aslında onu öyle bir şekilde düzenlemiştir ki, bedenimiz yıpranır, yaşlanır ve bu 

gezegendeki hayatlarını koruyan ve sadece güçlenen diğer hayvanların aksine 

mahvolur. Bu doğru değil mi? Bir deniz kestanesi alalım. Doğrusunu söylemek 

gerekirse, neredeyse ebediyen var olur. Yıllar geçse bile, vurguluyorum, üreme işlevi 

bazı iki ayaklıların aksine daha da güçlenir. Ve sadece iki ayaklılar değil, tüm 

hayvanlar da. Tanrı'nın bizim yerimize bir şey yapması zor mu? Zor değil. Ama o 

zaman, her şeyi bizim yerimize Tanrı yapacaksa bu fikrin amacı ne? Söyleyin bana, o 

zaman o kim olurdu - bir Melek mi yoksa bir tüketici mi yoksa şeytan mı? Her şeyi 

bizim yerimize yapmanın ne anlamı var? Her şeyi yaşaması gereken tam olarak biziz. 

Ateş ve su vasıtası ile. Bu hayatın değirmen taşlarından geçmeliyiz. Yine de yukarı 

uçmalıyız, bir çukura düşmemeliyiz. Hayatımızın anlamı budur. Ve bunun için… 

Bunun için ne gerekiyor? Bunun için arkadaşlar, çok, çok az şeye ihtiyacımız var - 

korkmamak ve sadece birbirimizi sevmek. Öyleyse, dostlarım, bizimle olduğunuz için 

teşekkür ederim ve bizimle kaldığınız için teşekkür ederim. Sadece birbirimizi 

sevelim. Teşekkürler. Teşekkürler. 
 

Tatiana: Çok teşekkürler, İgor Mihayloviç, her şey için teşekkürler.  
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler, dostlar.   

 

 


