
KADININ VE ERKEĞİN RUHSAL YOLU 

 

Bir kadının ruhsal yolu ile bir erkeğin ruhsal yolu arasında farklar var mıdır? Manevi 

anlamda Tanrı'ya kim daha yakındır, kadın mı yoksa erkek mi ve neden? Kadınlar ve 

erkekler ruhsal uygulamalarda Tanrı'nın lütfunu nasıl hissederler? İnsanın bu dünyada 

kadın ya da erkek olması ölümden sonraki kaderi üzerinde herhangi bir iz bırakır mı? 

Bir ailede ruhsal bir lider olabilir mi? Kıskançlık nedir ve nasıl üstesinden gelinir? 

Partneriniz hakkında ne bilmelisiniz ve kendiniz üzerinde nasıl çalışmalısınız? Bunlar 

ve daha birçok soru İgor Mihayloviç Danilov'un katılımıyla Kadın ve Erkeğin Ruhsal 

Yolu videosunda tartışılıyor. 

 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz adına, bir önceki toplantı için, güçlü ve 

mutlu ilişkilerin nasıl kurulacağına dair video için çok teşekkür ederiz. Birbirimizi 

sevmenin ne kadar önemli olduğunu ve gerçek katarsisin, partnerler arasındaki bu 

mutlak dürüstlüğün ve açıklığın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha 

hatırlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sistem kesinlikle her zaman insanları 

düşünceler yoluyla ayırmayı hedefliyor. Ve bir önceki videoda, sistemin herkesin 

kafasına soktuğu şeylerin, sessiz kalındığı ve dile getirilmediği takdirde en güçlü 

ilişkiyi, hatta en güçlü aileyi bile yok edebileceğini söylediniz. Tam olarak maruz 

kalma anlarında sistemin tüm bu senaryoları çalışmayı durduruyor. İblis bir sonuca 

ulaşamıyor ve sistemin elinden gücü alıyoruz. Bir önceki videoda dediğiniz gibi, 

"Böylece o sivrisineği sıkıştırıyoruz." Ve bu tür zaferler çok önemlidir, özellikle de her 

iki partner de ruhsal yolu izlediğinde. 

 

Bir önceki videoda da vurguladınız, sistem her ne kadar bir çifte birlikte gelip Ruhsal 

Dünyaya gireceklerini söylese de, herkes yine de kendi yolunu izler, bu yol 

bireyseldir. Bu bağlamda, arkadaşlarımızın sorduğu ilk soru şu: "Bir kadın ve bir 

erkeğin yolu (ruhsal yol) arasında temel bir fark var mıdır?" 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, arkadaşlar, hiçbir fark yok. Hem erkek hem de kadın kendi 

yolunu izler ve pek çok şey özdeştir. 

 

Tatiana: Ayrıca ilginç bir mektup daha aldık. Dediklerine göre takipçileri Doğulu 

öğretmenlerine "Tanrı'ya giden hangi yol daha iyidir? Sevgi ve bağlılığın yolu olan 

bhakti yolu mu, yoksa bilgelik ve bilginin yolu olan jnana yolu mu?" Bazı öğretmenler 

"dişil-tip ruhlar için bhakti yolunun, yani sevgi ve adanma yolunun daha uygun 

olduğunu, eril-tip ruhlar için ise jnana yolunu izlemenin daha kolay olduğunu söyler. 

Ama yine de, bunlar bir kuşun iki kanadı gibidir, bu yüzden sonunda insanlar yine de 



aynı hedefe ulaşırlar." Ve soru şu şekildedir: "Ruhsal yolda erkekler ve kadınlar için 

yaklaşım farkı var mıdır? (İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz...) Erkekler ve kadınlar 

ruhsal yolda farklı mı hissediyorlar? Başka bir deyişle, ruhunu kurtarmak konusunda 

cinsiyetler arasında farklılıklar (İgor Mihayloviç: Farklılıklar), evet, var mı? 

 

İgor Mihayloviç: Size hemen söyleyeyim: hiç yok. Kesinlikle yok. Burada ilk dikkat 

çekmek istediğim şey "eril-tip ruh" ve "dişil-tip ruh" ama bunu kim icat etti 

arkadaşlar? Her şeyden önce, Ruhsal Dünyadan çok uzakta olan ve hiçbir zaman 

gerçek bir deneyim yaşamamış olan insanlar tarafından icat edilmiştir. Neden? Çünkü 

ruhun cinsiyeti yoktur. Ve size daha da fazlasını söyleyeceğim: bir Meleğin cinsiyeti 

yoktur. Demek istediğim, sen, dostum, cinsiyetin ne olursa olsun, Tanrı sana Tanrı'ya 

gelmeni ve Ruhsal Dünyaya girmeni bahşetsin ve senin cinsiyetin olmayacak. Bu 

gerçekten böyledir. Evet, deyim yerindeyse, insan bu dünyada kadın ya da erkek olsa 

da, belli bir iz kalır. 

 

Tatiana: Altşahsiyet. 

 

İgor Mihayloviç: O yüzde 100 altşahsiyette kalıyor, her şeyin kendini tezahür ettirdiği 

yer.  Farklılıklar muazzamdır ama bu altşahsiyet içindir. Şahsiyet için ise, özür dilerim, 

hiç yoktur. Ruh ile birleştikten sonra bir Melek haline geldiğinde, cinsiyet ortadan 

kalkar. Geriye kalan şey, diyebilirim ki, bir karakter değil, çok hafif bir belirti. Dişi 

tonu aslında daha şefkatli, daha sevgi dolu, gerçekten daha dişildir. Eril tipi ise aslında 

daha kaba. Dolayısıyla bu küçük farklılıklar var. Bunlar Meleklerde belli bir karakter 

özelliği olarak kalanlar diyelim. Onların da kendi karakterleri ve diğer her şeyleri var 

elbette, çünkü bireysellik korunuyor sonuçta. 

 

Ama cinsiyet ayrımı yok. Ve genel olarak bu konuda çok fazla şey uyduruluyor. 

İnsanlar erkeklerin daha ciddi, daha az duygusal olduklarını, kadınların ise uçarı 

olduklarını, çok fazla duyguya sahip olduklarını vb. söylüyorlar. Ancak, yapılan 

bilimsel araştırmalar bile bunların hepsini çürütmüştür, her şey tamamen aynıdır. Bu 

gerçekten doğru. Aradaki tek fark, kadının dişiliğinin kendini daha çok çocuklarla, 

aileyle ilgilenirken göstermesidir, kadınlar buna daha yatkındır. Neden? Çünkü 

çocukluktan itibaren böyle bir stereotip içinde yetiştiriliyorlar. Öyle değil mi? Erkekler 

kadınlara göre daha az bağlı diyelim. 

 

Tatiana: Kadınlar bu konuda bir şekilde daha mı sorumlu? 

 

İgor Mihayloviç: Evet ve sorumluluk duygusu kadınlarda çok daha yüksektir. 

Erkekler daha az sorumludur. Tekrar ediyorum, tamamen aile ilişkileri açısından 

söylüyorum. Yoksa ne fark olabilir ki? İşin manevi boyutunu ele alırsak, nasıl 

çarpıtırsanız çarpıtın, kadın aslında Tanrı'ya daha yakındır. Neden? Çünkü kadın Allat 

üretebilirken, bir erkek üretemez. Ve bu her şeyi açıklıyor. 

 

Ama burada yine şeytan kadına mı daha çok saldırır, erkeğe mi? Eşit olarak. Ama 

kadına olan ilgisi daha yoğundur. Neden? Çünkü kadın saf enerji kaynağıdır. Erkek 

aslında bir antiallat kaynağıdır, bu yüzden daha az iştah açıcıdır. Ama yine de erkek de 



kadınla aynı saldırılara ve aynı sayıda maruz kalır. Arada büyük bir fark var mı? Genel 

olarak yok. Bu tür fikirler daha yapmacık ve hayal ürünüdür. 

 

Ve yine, evet, bazı farklılıklarımız var. Erkekler daha dayanıklıdır. Genel olarak, 

dünya oluşurken: kadın evde ocakla ilgilenir, yemek pişirir, çocuklara bakarken, erkek 

bir mamutun peşinden koşar ve eve yiyecek getirirdi. Dolayısıyla erkeğin daha 

dayanıklı, fiziksel olarak daha güçlü olması gerekiyordu. Ama aslında kadın çok daha 

zeki, nazik, kurnaz olmak zorundadır, bu da onun ayrılmaz bir parçasıdır. Neden? 

Fiziksel olarak daha zayıf olduğu için, entelektüel olarak daha gelişmiş olması 

gerektiği anlamına gelir. Ve bu gerçekten doğru. Diyelim ki insanlık tarihindeki en 

yüksek IQ bir erkekte değil, bir kadında kaydedildi. Doğru değil mi? Sadece kadınların 

olması gerektiği şekilde gelişmelerine izin verilmiyor diyelim. Bunun nedeni, 

insanların söylediği gibi, kadınların hormonal olarak dengesiz ya da paniğe daha 

yatkın olmaları ya da başka bir şey. Ama erkekler paniğe yatkın değil mi? Kaya gibi 

olan kadınlar ve ıslak paçavra gibi olan erkekler vardır.  

 

Tatiana: Ve bu farklılıklar, ortaya çıktığı üzere, daha çok birincil bilinç seviyesinde 

mi? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, elbette. İkincil bilinç kesinlikle özdeştir, kesinlikle. 

 

Tatiana: Cinsiyeti yok. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, tıpkı ruh gibi onun da cinsiyeti yoktur. Şahsiyetin de 

cinsiyeti yoktur ve gerçekten de öyledir. Derinlerde bir yerde, umurumuzda değil. 

Neden? Hemen açıklayayım. Hipnoz tekniklerini kullanarak bir dizi deney yaptık. Ve 

erkek olan bir insan kendini kolayca kadın olarak ya da kadın olan bir insan kendini 

erkek olarak algılayabiliyor. Yani arada hiçbir fark yok. Bu tam olarak Şahsiyetin 

kendini eleştirmeden algıladığı ve kolayca değiştirdiği gerçeğini vurgular. Biz 

Şahsiyetler olarak kendimizi tamamen bir kadın ya da bir erkek ya da her neyse, öyle 

algılamıyoruz, bu gerçekten doğru. Oysa birincil bilinç tam olarak bu ana, deyim 

yerindeyse değerlendirici ve bizi cinsiyete göre, uyum içgüdülerine göre ve diyelim ki 

kişinin yetenekleri sayesinde hayatta kalmasına göre ayıran birkaç benlikten biri olan 

benliğimizdir. Evet, bu açıkça farklılaşıyor. Bu arada, birincil bilinç, bildiğimiz gibi, 

arkadaşlar, fiziksel bedenimizle birlikte ortaya çıkan ve kendisini gerçekten erkek ya 

da kadın olarak tanımlayan şeydir. Peki bu fikrini değiştirebilir mi? Değiştirebilir. 

Yani, bu cinsiyet değişiminin modern propagandası nedeniyle, pek çok insan buna 

yenik düşüyor diyelim. Yine ne yüzünden? Çünkü gurur ve dikkat çekme arzusu 

insanları dayatılan belli bir modayı takip etmeye itiyor ve insanlar kolayca cinsiyet 

değiştiriyor, onlara öyle geliyor ki bir erkekken bir şekilde kadın oluyorlar ya da tam 

tersi. 

 

Tatiana: Doğa bir hata yaptı. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Gerçekten, diyelim ki hormonal dengesizliklerin olduğu ve 

kadın mı erkek mi olduğunu anlayamadığınız durumlar var. Bir de örneğin bir 



altşahsiyetin baskın olduğu durumlar var, oysa altşahsiyet için, tekrar söyleyeceğim, 

net bir ayrım var. Yani bir kadın kadın olarak kalır ve bir erkek de erkek olarak kalır. 

Beden yoktur ama diğer her şey çok net bir şekilde gözlemlenir. 

 

Ve burada önemli bir nokta var: hakimiyet kurabilen bir alt şahsiyet bir erkeğin 

bedenine girdiğinde ve bu alt şahsiyet diyelim ki bedeni, bilinci ele geçirdiğinde veya 

ikincil bilincin yerini aldığında, işte sorunlar burada başlar. Neden? Çünkü bir kadın 

bir erkekte baskın hale gelir ya da tam tersi. Ama eğer aktif ve güçlü bir altşahsiyet 

varsa, o zaman buna itiraz edemezsiniz. Kişi kendini karşı cinsten bir birey olarak 

algılayabilir, deyim yerindeyse. Ama ben bunu sağlıksız kategorisine, diyelim ki bir 

hastalığa, dikkatli bir şekilde ifade etmek gerekirse, atfederim çünkü bu Şahsiyet 

değildir, kişinin seçimi değildir, kişiye dışarıdan dayatılan bir şeydir. Bu durumda, 

içeriden, fark etmez, ama bu dayatılan bir şeydir. 

 

Tatiana: Şahsiyet zayıf. 

 

İgor Mihayloviç: Çok doğru. Bu durumda, Şahsiyeti geliştirmek ve altşahsiyetin 

esaretine boyun eğmemek ve teslim olmamak gerekir. Aksi takdirde, sonraki 

reenkarnasyon için bu alt şahsiyetin bir kölesi zaten oluşmuş olur.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, kadının Allat'ın taşıyıcısı olduğu için sistem için bir tür 

lezzetli lokma olduğundan bahsettiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle.  

 

Tatiana: Ama sistemin saldırısı neden dolayı gerçekleşiyor? Çünkü bize şöyle bir soru 

soruldu: "Sonuçta sistem aslında her enerji yapısına günde aynı sayıda düşünce 

gönderiyor, mesela 60.000 düşünce, bildiğimiz gibi."    

 

İgor Mihayloviç: Katılıyorum, bu niceliksel bir eşdeğer, spam gibi. Bilirsiniz, spam 

internet üzerinden gönderilir ve belli bir miktarı insanların posta kutularına gelir. 

Mesele şu ki, kadının çektiği sistemin kendisinin dikkati, erkeğin çektiğinden çok daha 

yüksektir. 

 

Tatiana: Bu enerji değiş tokuşu seviyesinde. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu nedenle, diyelim ki gelen 60.000 düşüncenin 

içinde daha fazla sayıda güç impalsları vardır. Yani, güç içeren ve kendilerini empoze 

edebilen düşünceler, bilirsiniz, gerçek bir spam gibi, diyelim ki o anda ihtiyacınız 

olmayan şeylerle etrafınız bombardımana tutulduğunda. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Sivrisinekler daha oburca saldırır. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama burada yine kadın kazanır. Eğer belirli tekniklere ve 

ruhsal deneyime sahipse, doğal olarak bu onun için bir avantajdır, çünkü bu şeytanın 

kendisinden elde edebileceği, onun gücünü alıp Ruhsal Dünyaya yönlendirebileceği ek 



bir güçtür. Bu gerçekten de harika bir şeydir. Erkek için bunu yapmak daha zordur 

ama yine de mümkündür. Sonuçta, saldırılar kesinlikle ona da geliyor, gün boyunca 

birkaç düzine güç impalsı var, bu yüzden bir şans da var. 

 

Tatiana: Bize şu soru da soruldu: Bu ruhsal uygulamalarda erkekler ve kadınlar 

Tanrı'nın lütfunu ve sevgisini farklı mı hissediyor? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle özdeş olarak. Ama kadın daha parlak bir deneyime 

sahiptir, onun yolu daha kısadır. Dahası, o Allat'ın kaynağıdır, bu yüzden daha 

kolaydır. Bir yandan daha kolay ama az önce de söylediğimiz gibi, güç saldırılarının 

frekansı ve gücü daha yüksektir, yani her şey dengelidir, her şey dengelidir. Diyelim 

ki, herhangi birinin avantajı var mı? Kimsenin yok. Diyelim ki, herkesin başlangıç 

pozisyonu aynı. Bu farklı tipteki insanlar için olduğu kadar erkekler ve kadınlar için de 

geçerlidir, herkes aynı koşullardadır. Neden? Evet, kadınlar ruhsal olarak daha 

güçlüler ama sistem için daha cazipler. Yani şeytan onlarla daha çok ilgileniyor. 

Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkarılmalı. Erkekler daha az saldırıya uğruyor ama ruhsal 

olarak daha zayıflar, şansları daha yüksek.   

 

Tatiana: İnsan tipleri konusuna da değindiniz çünkü gerçekten de kendilerini diyelim 

ki birinci tip olarak gören bazı kişiler, "Üçüncü veya dördüncü tip olan sizler için 

ruhsal yolda ilerlemek aslında çok daha kolay," diyorlar. Ama bu gerçekten doğru mu? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, benim bir sorum var: birinci tipin dördüncü tip 

olmasını kim engeller? Şeytandan başka kimse. Bir insanın hangi tipte doğacağını 

aslında kim belirler? Daha gelişmiş bir birincil bilincin varlığı, daha fazlası değil. Ama 

bu durumda bir kalıp vardır: daha gelişmiş birincil bilinç, daha az gelişmiş ikincil 

bilinç. Bu bir modeldir. Ve bu kişi daha bencil, alkol, uyuşturucu ve benzerlerini 

tüketmeye daha yatkın olacaktır. Soru şudur: neden? Çünkü bilincin ona nasıl olması 

gerektiğini çizdiği ölçüde kendini yeterince gerçekleştiremez, çünkü tüm dünya bu tür 

insanların etrafında döner. Onlar dünyanın etrafında değil, dünya onların etrafında 

döner. Oysa ikincil bilinç ne kadar gelişmişse, kişi dünyanın etrafında dönmesi 

gerekenin kendisi olduğunun o kadar çok farkına varır... 

 

Tatiana: O esnektir...  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Uyum yeteneği daha yüksek ve geri kalan her şeye sahip. 

Ve çoğunlukla, baskın bir birincil bilince sahip insanların sonu kötü olur. Neden? 

Çünkü egoisttirler, çok küskündürler ve entelektüel açıdan çok az gelişmişlerdir, bu 

gerçekten böyledir. Aynı zamanda kavgacıdırlar ve rahatsızlık verirler. 

 

Tatiana: Kaprisli.  

 

İgor Mihayloviç: Kaprisli, evet. 

 

Tatiana: Evet, çocuklar gibi, "Evrenin merkezi". 

 



İgor Mihayloviç: Çocuk kalıyorlar. Neden? Çünkü daha gelişmiş olan ve aslında, 

bilirsiniz, "Yetişkin bir insan ama çocuksu ve çocuk gibi davranıyor" dedikleri gibi, bir 

tür çocuksu olan tam olarak o çocuktur. İşte bizim bahsettiğimiz de tam olarak budur. 

Bir insan zeki gibi görünebilir ama, affedersiniz, aptaldır, bilirsiniz, böyle bir 

paradoks. Bu tam olarak birincil bilincinin daha gelişmiş olduğunu gösterir. 

 

Tatiana: Bu çok önemli bir hatırlatma: kişinin ruhsal yolda bir türden diğerine 

ilerlemesini engelleyen şey, yani (İgor Mihayloviç: Hiçbir şey), çünkü birçok insan 

bu bilinç türünü değiştirmenin mümkün olduğunu unutuyor... 

 

İgor Mihayloviç: Elbette bu mümkün. Dahası, dostlarım, eğer arzunuz ve isteğiniz 

varsa bu kolaydır. Yine, hedef her şeyi belirler. Bir insanın gerçekten bir hedefi varsa 

ve hedefi ruhsal gelişim ise, çok hızlı bir şekilde birinci tipten, diyelim ki dördüncü 

tipe geçebilir ve ruhsal kurtuluşa erişebilir. Bu doğrudur. 

 

Tatiana: Bir başka şey, İgor Mihayloviç, toplumda empoze edilen aşağıdaki 

stereotiplerle ilgili olarak, daha önce de söylediğimiz gibi, stereotiplerden biri 

kadınların daha duygusal olduğu, erkeklerin ise duygusal açıdan daha dengeli 

olduğudur. Ayrıca sözlü iletişimin kadınlar için çok önemli olduğuna, kadınların daha 

konuşkan, erkeklerin ise daha çekingen olduğuna dair bir inanç var. 

 

İgor Mihayloviç: Daha sakin. 

 

Tatiana: Daha sakin. 

 

İgor Mihayloviç: Yine bilinç, sert, sakin, kendine güvenen bir erkek imajı çiziyor. 

 

Tatiana: İlişkilerde de akşamları kadınlar konuşmak isterken, erkekler o akşamı aile 

içinde, sessizlik içinde, belki de huzur içinde geçirmek isterler. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, size deneyimlerime dayanarak anlatacağım ve her 

normal insan bunu onaylayacaktır: erkekler daha konuşkandır, birini ya da bir şeyi 

tartışmaya daha eğilimlidir. Anlıyor musunuz? Tek şey, evet, bir fark var, kadınlar saç 

stilleri, görünüşleri, bazı önemsiz şeyler, kıyafetler vb. hakkında uzun süre 

konuşabilirler. Oysa erkekler buna daha az eğilimlidir. Daha çok bazı dış oyuncaklar 

hakkında konuşurlar. Neden? Çünkü kadın dış görünüşüne daha fazla odaklanır, o her 

zaman... 

 

Tatiana: Bir imaj. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bir imaj yaratıyor çünkü, böyle bir ifade için beni affedin, o 

bir tür... pazarlama terimleriyle nasıl dikkatli bir şekilde ifade edebilirim, şey, kendini 

sunuyor, diyelim. Ve imajına daha fazla dikkat çekmek için her şeyi yapıyor. 

 

Tatiana: İyi bir pazarlamacı. 

 



İgor Mihayloviç: Evet, diyelim ki kadın bencil bir pazarlamacı gibidir, bunu dikkatli 

bir şekilde ifade edelim. Erkekler de kendileriyle meşguldürler, hem de çok 

meşguldürler ama sabırdan yoksundurlar. Bu gerçekten doğru. Kimin daha konuşkan 

olduğuna gelince? Tamamen aynı şey.  Kadının daha konuşkan olduğunu söyleyemem. 

Yine bu mitlerin ortaya çıktığı durumu inceleyelim. Kadın genellikle diyelim ki 

evdedir, erkek ise iş yerindedir. Bütün gün biriyle sohbet eder, eve gelir, dili çoktan 

ağrımıştır, yeterince sohbet etmiştir. Ama kadının gün içinde gördüğü ilk kişidir. 

Konuşmak ister mi? Tabii ki ister. Buradan şu mit çıktı diyelim, kadın gevezedir 

çünkü erkek gelir, ciddidir, işten dönmüştür, gelir ve susar, yorgundur, gün boyu 

sohbet etmiştir ama kadın ilk defa canlı bir insanla konuşur ve gevezedir, öyle mi? 

 

Biraz daha farklı bir perspektiften bakacak olursak, insanların arasında olan biri, başka 

birinin dikkatini çekmek için farklı yöntemler kullanır. Yani, kendisi dikkatini verir ve 

başkalarından alır. Yani dengeli bir durumdadır. Evde oturan kadın ise buna sahip 

değildir, bu nedenle dikkati kendi üzerine çekmek için her şeyi yapar. Kadını sürekli 

olarak kalabalığın arasından sıyrılmakla ilgilenen bir pazarlamacı yapan şey de tam 

olarak bu dikkat çekme arayışıdır. Öyle değil mi? Doğru değil mi arkadaşlar? 

 

Tatiana: Ve işin ilginç yanı, başka bir kişinin ne düşündüğünü bilmek bilinç için çok 

önemlidir. Oysa insanlar ruhsal yolu izlediklerinde, bu sözlü iletişim anı çoğunlukla 

ortadan kalkıyor mu? İletişim başka bir plana, enerji alışverişi planına mı geçiyor? 

 

İgor Mihayloviç: Ben öyle demezdim. Bunu söylemezdim. Her şey insanlara, onların 

alışkanlıklarına ve diğer pek çok şeye bağlı. Aslında, ruhsal yolu takip etmeyen ama 

tüm yaşamlarını birlikte, yan yana geçirmiş olan insanlar bile aynı düşüncelere 

sahiptir. Ve diyelim ki, yaşlı evli çiftler daha sessizdir. Neden? Konuşacak bir şeyleri 

olmadığı için değil, konuşacak bir şeyler olduğu için, sadece sistem onları zaten tek bir 

bütün olarak algıladığı için. Yani aynı düşünceler onlara neredeyse tek bir bütün 

olarak gelir. Bu yüzden onlar için özel bir şey hakkında konuşmak... aynı anda aynı 

şey hakkında konuşmaya başlarlar, bilirsiniz, gülünç olma noktasına kadar. İşte bu 

yüzden her türlü efsane ortaya çıkıyor. 

 

Aslında, kimin daha çok ve nasıl konuştuğu, kime ve ne tür bir ilgi gösterdiği 

konusunda yine hepimiz aynıyız. Burada erkek ve kadın arasında özel bir fark yoktur. 

Ruhsal yolu takip ettiklerinde daha az konuşup konuşmayacaklarına dair bir soru 

sordunuz. Eğer ruhsal uygulamalarla veya dua uygulamalarıyla meşgullerse - diyelim 

ki bu sırada birbirlerinden biraz uzaklaşırlar. Ama sonrasında yine de başlarlar... bu 

doğal bir reflekstir, diyelim ki bilinçaltında, psikoloji diliyle konuşursak, diğer 

insanların dikkatini çekmek için peşinden koşmak. İnsanlar ruhsal yolda olsalar bile 

bunu yapmaya devam ederler. Oysa ruhsal olarak gelişmişlerse, bu farklı bir şeydir 

arkadaşlar. Demek istediğim, belli bir ruhsal gelişim seviyesine ulaşmış olan insanlar 

(özgür insanlardan bahsetmiyorum, orada durum tamamen farklıdır), ama Ruhsal 

Dünya ile doğrudan bir etkileşime girdiklerinde, Tanrı'nın Sevgisiyle yaşadıklarında, 

onunla dolup taştıklarında yeterince yüksek bir seviyeye ulaşmış olurlar - işte bu 

farklıdır. Kesinlikle, bu insanlar zaten daha sessizdir. Neden? Deyim yerindeyse daha 



az sözlü iletişime sahiptirler ama daha çok sözsüz iletişime sahiptirler. Ama burada 

ruhsal gelişimin yüksek aşamalarında meydana gelen olgulardan bahsediyoruz. 

 

Biliyorsunuz bilinç, diyelim ki, hayal kurma eğilimindedir. Anlıyor musunuz? Şimdi 

anlattığımız şeyi, evli çiftler de söylemeye başlayacaktır, "Biz zaten ruhsal olarak o 

kadar evrimleşmişiz ki zaten sözsüz iletişim kuruyoruz" (Tatiana: "Birbirimizle 

konuşmuyoruz"). Oysa bu durumda, ruhsal olanla hiçbir ilgisi olmayan, ama aslında 

şeytanın onları tek bir bütün olarak algılamasıyla ilgili olan farklı bir fizik işliyor. Bu 

da oluyor arkadaşlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir ailede ruhsal bir lider olabilir mi? Genellikle erkeğin 

kadın aracılığıyla kurtulduğu ya da kadının erkek aracılığıyla kurtulduğu söylenir. 

Ama genel olarak... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, şöyle söyleyeyim: Her başarılı erkeğin arkasında zeki 

bir kadın vardır. Bu doğru. Ama bunun ruhsal olanla hiçbir ilgisi yoktur. Anlıyor 

musunuz? Eğer birisi maneviyatı vaaz etmeye başlarsa, bu kişi basitçe kendini unutur. 

Bu kişi düşer ve sözde öğretmeyi üstlendiği kişiyi de beraberinde sürükler. Ruhsal yol 

sürekli bir öğrenmedir, altını çiziyorum, sürekli bir kişisel öğrenmedir. Yani, kişinin 

kendi üzerinde sürekli çalışmasıdır. Öğrenmek, öğrenmek ve tekrar öğrenmektir. 

Başka bir deyişle, bu kişiler ruhsal yola girmiş ve ruhsal gelişimi kendileri için ilk ve 

son kez seçmiş kişilerdir ve bu asla sona ermez. Kişi ruhsal özgürlüğünü kazandıktan 

sonra bile ruhsal olarak gelişmeye devam eder. Bu gerçekten de böyledir. Ve bu çok 

ilginçtir. Her zaman yeni ufuklar vardır. Bugünkü sohbetimizin konusu bu değil. 

 

Biz aslında maneviyatı vaaz etmekten bahsediyoruz. Bu manipülasyon, bunun için 

başka bir kelime yok, tam olarak şeytandan geliyor, kişinin kendisi gelişmediğinde, 

bilirsiniz, örneğin, ortak bir çıkar ortaya çıktı ya da manipülatörün elinde yeni bir 

kırbaç ortaya çıktı - ve işte bu, ve partnerinin ruhsal gelişimiyle "ilgilenmeye" başlar. 

Ama bu sırada kendisi ruhsal olarak gelişiyor mu, gelişmiyor mu? Yine de... 

Tatiana: Ona göründüğü gibi, sistemin başka bir insanda nasıl çalıştığını bilmek, ama 

ne yazık ki kendisinde değil. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Dostlarım, basit bir formül var ve her insanın bir 

birey olduğunu ve kendi yolunu izlediğini söylüyor. İki insanın aynı anda aynı ayak 

izine basması mümkün değildir, bu işe yaramaz. Ne kadar yakın olurlarsa olsunlar ve 

ruhen ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, her şey doğru olduğunda ve her şey en üst 

düzeyde güzel olduğunda - yine de herkes kendi yolunu izler. Bu gerçekten de 

doğrudur. Ve ruhsal yolda vaaz vermek insanların icat ettiği şeydir. Dişil tip ruh ve eril 

tip ruh olduğunu, bunların bir kuşun iki kanadı olduğunu söyleyenler tam olarak 

onlardır, bilirsiniz, aptallar için böyle güzel peri masalları. Ya da basitçe söyleyeyim: 

gelecekteki altşahsiyetler için güzel peri masalları. Sanırım bu her şeyi açıklığa 

kavuşturuyor. 

 

Ruhsal yol basittir, açık ve anlaşılırdır; insanın disiplinli olmasını, tekrar disiplinli 

olmasını ve bir kez daha disiplinli olmasını gerektirir. Neyi alırsanız alın, her şey 



disiplin gerektirir. Neden? Günlük yaşamda disiplin gereklidir, bu gerçekten böyledir: 

dikkatiniz çok dağılabilir ve ruhsal olanı unutabilirsiniz; diğer insanlarla ilişkilerinizde 

disiplin gereklidir. Neden? Başkalarının ilgisini çekmek için avlanmaya başlar ve 

kendi ruhsal gelişiminizi unutursunuz. Öyle değil mi? Bu arada hepimiz başkalarının 

ilgisinin peşinden koşarız. 

 

Ruhsal yolda, diğer insanların ilgisi ikincildir. İlk başta - evet, önemlidir. Her maymun 

için olduğu gibi, bu şekilde ifade edeceğim. Ancak bir insan İnsan olduğunda, 

gerçekten de Ruhsal Dünyadan bir yanıt hissetmeye başladığında, diğer insanların 

ilgisine ihtiyaç duymaz, diyelim ki bu artık onun için herhangi bir rol oynamaz. 

Neden? Çünkü, tekrar söylüyorum, ilgi için, başkalarının ilgisi için avlananlar 

gelecekteki alt şahsiyetlerdir. Bir Meleğin başkalarının ilgisine ihtiyacı yoktur.  Yani 

insan Melek olmak için çabaladığında, Tanrı'nın Sevgisi için çabalar ama diğer 

insanların dikkatini çekmek için değil. Bu çok önemlidir, dostlarım. Ve açıkça her şeyi 

yerli yerine koyar. 

 

Her şeyin aslında ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Ruhsal yol en basit ve en 

kolay yoldur. Ama disiplin gerektirir. Yine de disipline sahip olmak için istekli 

olmalıyız. Ve istekli olmamız ve herhangi bir yönde yalpalamamamız için hedefimizi 

açıkça belirlemeliyiz, sonra onun için çabalarız. Değil mi? (Tatiana: Ve gelişme...) Ve 

buna ihtiyacınız olup olmadığını ya da gerçekten bir altşahsiyet olmak isteyip 

istemediğinizi anlamalısınız. Şeytanın kölesi mi yoksa bir Melek mi olacağınızı - insan 

seçer. 

 

Tatiana: Ve insanın komşusuna göstereceği en iyi özen, her şeyden önce, kararlılıkla 

Ruhani Dünyaya doğru gitmektir. 

 

İgor Mihayloviç: Kişinin kendi ruhsal gelişimi. Bu doğru. Eğer diğer yarınıza ya da 

arkadaşınıza yardım etmek istiyorsanız, kim olduğu önemli değil, ama onlara ruhsal 

olarak yardım etmek istiyorsanız - kendinizi ruhsal olarak geliştirin. İşte o zaman 

yanınızdaki kişi sizin ruhsal gelişiminizi kesinlikle hissedecektir ve kimse ayna 

nöronları iptal etmemiştir. İşte bu şekilde yardımcı olabiliriz. "Şimdi haklısın ya da 

haksızsın" diye vaaz vermeye gelince... Basit, temel bir şey: bir eş işten gelir, oturur, 

sessiz kalır ve kaşlarını çatar ve eşi "Sorun ne?" der. 

 

Tatiana: "Ne düşünüyorsun?" 

 

İgor Mihayloviç: "Kimi düşünüyorsun?" 

 

Tatiana: "Kimi düşünüyorsun?" 

 

İgor Mihayloviç: Evet. "Ne düşünüyorsun? Şimdiden kaçmak mı istiyorsun? İnşa 

ettiğim yuvayı yıkmak mı?" Değil mi? Yani, bu neye bir saldırı? Bir kadının 

bencilliğine. Burada ruhsal olana zaten yer yok, erkek zaten bir şeyler düşünmüş. 

Değil mi? Kadın onun kafasına mı girmek istiyor? İstiyor. Oysa erkek gelir ve sadece 

dinlenir, sadece dinlenir. Neden üzgündür? Öyle bir yüzü vardır ki, kasları gevşemiştir 



ve kadın korkudan onun üzgün olduğunu, eve mutsuz geldiğini algılar. Öyle değil mi? 

Böyle bir tehdit. Oysa aslında her şey daha basit. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ruhsal yolda kıskançlık ortadan kalkar mı? "Ne 

düşünüyorsun, kimi düşünüyorsun?" dediniz. Bilincin çalışması perspektifinden 

kıskançlık nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Kıskançlık nedir? Şöyle açıklayayım: bir insan başka bir insanı 

korkudan kıskanır, bu gerçekten korkudan kaynaklanır. İnsan bu yapmacık alfa 

statüsünü kaybedeceğinden korkar, bilirsiniz. Ailedeki her insan kendini alfa olarak 

görür, sorumlu olduğunu, hükmettiğini ya da manipüle ettiğini vs. düşünür. Ve 

kıskançlık tam olarak diğer yarının, diyelim ki biri tarafından baştan çıkarılmış 

olabileceğini, dolayısıyla diğer yarının baştan çıkardığı o kişinin daha fazla alfa 

olduğunu gösterir. Bu basitçe bencilliktir, dostlar, daha fazlası değil. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, tam olarak. 

 

İgor Mihayloviç: Ve ruhsal yolda kıskançlık ortadan kalkar mı? Ruhsal yol aslında 

nedir? Bunu da çözelim, biliyorsunuz, çünkü çok söyledik... Ruhsal yol, çağrışımsal 

olarak söyleyelim, çıktığımız ve takip etmeye çalıştığımız belirli bir yoldur. Ama 

sonra hemen bir çiçek için, bir mantar için, bazı insanlar iş için, diğerleri bira için, 

bazıları balık tutmak için vs. yoldan saparız. Ve genellikle bu yolu unutuyoruz. Oysa 

gerçek ruhsal yol bir sıçramadır, bir yol değildir. İşte bu noktada tüm sıradan şeyler 

kaybolur, ikincil hale gelir ve daha makul davranmaya başlarsınız. Anlıyor musunuz? 

 

Yani, diğer yarınız biri tarafından baştan çıkarılırsa, kişisel bir seçim yapma hakkına 

sahiptir. Eğer bu gerçekten olmuşsa, kişi özgürdür ve istediği yere gidebilir. Demek 

istediğim, ruhen gerçekten özgür olan bir insan asla başka bir insanı tutmayacaktır. 

Neden? Çünkü bu bir seçimdir. Ve işte görüyorsunuz, manevi insanlar seçim 

özgürlüğünün ne olduğunu çok iyi anlıyorlar. Ve buna karşı çıkarlarsa ne olacağının 

da çok iyi farkındadırlar. Başka bir deyişle, bundan iyi bir şey çıkmayacaktır. Bu 

aslında insan özgürlüğüne bir saldırıdır. Bu insanın iradesidir. Eğer gitmek istiyorsa, 

bir yere gider. Değil mi? 

 

Tatiana: Şahsiyete karşı şiddet, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Sevgi zorlanamaz. Ama yine burada, dünya hayatında, insanların 

egoizm ve kibirlerini görürsünüz... bunlar tam olarak şeytanın insanı manipüle etmek 

için kullandığı araçlardır. Ve kıskançlık da tam olarak bu ikisinin bir türevidir. Eğer 

bir insan ruhsal yolda kendini bunlardan kurtarırsa, kendini her şeyden kurtarmış olur. 

Ama senin ve benim bir sıçrama ile karşılaştırdığımız gerçek ruhsal yoldan 

bahsediyoruz. Öyle değil mi? Bu bir uçuş. Dikkat dağıtıcı şeyler ya da tereddütler 

olmadan. Ruhsal yola gelince, diyelim ki bu dünyadaki insanların çoğu "ruhsal yolda 

duruyor": bazen tapınaklara gidiyorlar, bazen Tanrı'yı hatırlıyorlar, çocukluktan beri 

bu yolda duruyorlar ve kimsenin bilmediği bir yere gidiyorlar. Öyle değil mi? 

 



Tatiana: Neden bazı insanlar için bu uzun bir yolken, diğerleri için ruhsal yol 

gerçekten bir sıçrama, bir uçuş? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü bu yolun uzun olduğu insanlarn bir hedefi yoktur, Tanrı'yı 

arzulamazlar, şeytan tarafından manipüle edilirler. Bu insan şeytanın elinde bir piyon 

gibidir ve şeytan onu satranç tahtasında istediği gibi hareket ettirir. Dolayısıyla bu 

noktada "kader", "karma" ve benzeri dediğimiz kavram oluşmuştur. Yani bir sonraki 

adımlarınız sizin tarafınızdan önceden belirlenmediği zaman. Ama (Tatiana: 

Hamleleriniz birçok adım öncesinden hesaplanır)... Kesinlikle. Ama özgür 

olduğunuzda (ve özgürlükten kastedilen şey - şeytandan, onun manipülasyonlarından 

özgürlüktür), o zaman hangi adımı atacağınızı seçme hakkına sahip olursunuz ve 

yaşama hakkına sahip olursunuz. Peki hayat nedir? Hayat güneş ışığı, güzel çiçekler ve 

iyi balık tutmak anlamına gelmez. Hayır, dostlarım. Bu dünyada hayat, burada İdeal 

Toplum olmadığı sürece, telaş ve sürprizlerle doludur. Ama sonuçta bu iyi bir şey.   

 

Tatiana: Sistemin oyununun dışındasınız. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. İşte bu noktada sistem bile bir sonraki adımın ne olacağını 

bilmiyor. Anlıyor musunuz? Bu sistem için bile bir sürpriz. Bu da pek çok değişikliğe 

yol açıyor. Neden? Çünkü toplumun içinde bir birey olarak sistemin düzenli saflarına 

kaos getiriyorsunuz ve oyun onun için öngörülemez. Yani şeytan için bile sorun 

yaratıyorsunuz. Ve bu çok önemli arkadaşlar. Böylece onun enerjisini alıyorsunuz, 

dikkatini dağıtıyorsunuz, diğer insanlara derin bir nefes alma şansı veriyorsunuz. Bu 

doğru. 

 

Tatiana: Ne kadar çok manevi insan varsa, sistemde o kadar çok aksaklık olur. 

 

İgor Mihayloviç: Oluşan aksaklık nedeniyle daha fazla Sevgi ve özgürlük olur. Yani 

dostlarım, her şey çok basit. Ruhsal yol güzeldir, gerçekten de olabilecek en iyi şeydir. 

Her şey Sevgi ile başlar. Öyleyse dostlarım, birbirimizi Sevelim. Öyle değil mi? 

Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler arkadaşlar. 

 


