
Karanlıktaki Işık 

Bilinci ruhsal bir perspektiften incelemek neden önemlidir? Bilinç neden kendimizi 

keşfetmeye olan ilgimizi engelliyor? Bilinç neden ruhsal yolda şüphe uyandırır: 

"Allah'ın varlığından emin misin?" Kötülüğü kim yarattı? Hangisi daha önemli: 

mücadele yolu mu yoksa Sevgi yolu mu? Bu ve daha birçok şey hakkında daha fazla 

bilgi edinmek için İgor Mihayloviç Danilov ile "Karanlıktaki Işık" videosunu izleyin.  

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz adına, videolarımızda dile getirilen Bilgi 

için, dile getirilen gerçek için ve yardım elinizi uzattığınız için size büyük bir 

memnuniyetle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında sizin yardım ve desteğinizle 

Yaratıcı Toplumu inşa etmek, ruhsal yolu takip etmek, kendini incelemek, Benlik 

(Şahsiyet) olarak kendini keşfetmek ve elbette bu yolda güçlenmek ve her zaman, her 

durumda gerçekte olduğunuz kişi olarak kalmak çok daha kolay. İzleyicilerimiz 

giderek daha fazla anlıyorlar ki, kendi olarak kalmak kişinin günahlarına, belki de 

hatalarına ya da yanlış değerlerine sıkı sıkıya sarılması anlamına gelmiyor; kendi 

olarak kalmak her şeyden önce Benlik olmak, Kutsal Ruh'un bir parçası olmak, 

Hayatın olduğu yerde olmak, şimdi ve burada olmak ve her gün nasıl sevileceğini 

öğrenmektir. Sevmeyi en iyi öğretmenden, yani Allah'ın Kendisinden öğrenmek. 

 

Videolarımızda Hayatı kazanmanın aslında kolay olduğunu söylediniz. Ve 

peygamberler geldiğinde onlar da bundan bahsettiler. Basitçe konuştular ve sadece 

herhangi bir insanın öğrenebileceği şeylerden bahsettiler. Ama ne yazık ki Bilgi 

çarpıtıldı ve bilime dönüştürüldü. Oysa Sevgi'de hangi bilim olabilir ki? İnsanın 

sadece sevmesi gerekir. 

 

İzleyicilerimizden biri ilginç bir öyküsünü paylaştı. Bir noktada bilinç üzerine 

çalışmaya olan ilgisini kaybettiğini söyledi. Bilinç ona, "Neden birincil bilinci ya da 

ikincil bilinci çalışasın ki? Bırak onlar kendi hayatlarını yaşasınlar, sen ise BEnlik 

olarak sadece sevmelisin." Ve sonra şöyle düşündü: "Ama belki de kişinin bilincini 

incelemeye karşı böylesine kayıtsız bir tutum takınmasının nedeni bilincin kendisinin 

kendini incelemeye olan bu ilgiyi bastırması ve engellemesidir?" Soru şu: sadece 

sevmek yeterli mi, yoksa bilinci de incelemek gerçekten gerekli mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu kişinin amacına göre değişir. Diyelim ki iç huzura kavuşmak, 

gerginliklerden uzaklaşmak istiyorsa, hepsi bu, yani dünyasını daha huzurlu ve 

bilirsiniz, bir tür neşe dolu hale getirmek istiyorsa, bir münzevi yengecin sahip olduğu 

gibi diyebilirim. (Tatiana: Üç boyutluluk içinde kendini rahat hissetmek. Değil mi?) 

Çok doğru, evet, hiçbir şey umurunda değil, sevgi içinde, küçük kabuğunun içinde ve 



"bana dokunma" - o zaman bu yeterli. Ama eğer Ebedi Hayatı kazanmaktan, bu 

dünyayı keşfetmekten bahsediyorsak, o zaman dostlarım, bilincinizi incelemelisiniz. 

Neden? Çünkü düşmanı tanıdığınızda, onun nasıl hareket ettiğini de bilirsiniz ve o 

zaman beklenmedik her şeye hazır olursunuz. İblisin sizi nasıl manipüle etmeye 

çalışacağını görürsünüz. Bu çok önemlidir. Ve bu bir dil sürçmesi değildi. 

 

Arkadaşlarımız bilincin, bizim bilincimizin, bizim olmaktan çok uzak olduğunu zaten 

anlıyor ve biliyorlar, çünkü her şeyden önce onu gözlemleme ve inceleme deneyimine 

sahipler. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Neden? İnsan ruhsal yola girdiğinde, 

dedikleri gibi, iki ayağı üzerinde sağlam bir şekilde yürümelidir. Oysa tek ayak 

üzerinde zıplarsa, deyim yerindeyse, bu ayak Sevgi ya da Sevgi birikimi olsa bile, 

fazla uzağa zıplamayacaktır. Basit bir örnek vereceğim. Örneğin bir insan çöle 

gitmişse ve sadece yürüyorsa, bir ayağı daha güçlü ve diğer ayağı daha zayıfsa, o 

zaman ayrıldığı aynı noktaya geri dönecektir. Ve bu doğrudur. Neden? Çünkü bir ayak 

daha büyük adımlar atarken, diğeri daha küçük adımlar atacaktır. 

 

Tatiana: Bir çeşit daire çizerek yürümek. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Eğer insan şeytandan uzaklaşmazsa, bu durumda Allah'a 

yaklaşamaz. Bu basit, en basit örnektir. Bu arada, insanın şeytandan uzaklaşması, onun 

kölesi olmaktan vazgeçmesi için - her şeyden önce onun (yani insanlığın düşmanının) 

var olduğunu, aslında şeytanın gerçekten var olduğunu fark etmesi gerekir. Oysa bu 

durumda, özür dilerim, bilincinizi incelemeden, kişisel dünyanızda neler olup bittiğini 

gözlemlemeden, dostum, başarılı olamazsınız. Ancak burada nüanslar da var. 

Savaşmamalısınız çünkü bu anlamsızdır. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz, izleyicilerimizden birinin sözlerini çok hatırlıyorum, 

insanların şimdiden büyümesi ve böyle ilginç içgörülere ulaşması beni çok mutlu 

ediyor. Dedi ki, "Ben de eskiden ruhsal bir başarının savaş içeren, bir şeyin üstesinden 

gelmeyi gerektiren bir şey olduğuna, gözyaşları ve bazı duygusal durumlar olması 

gerektiğine inanırdım. (İgor Mihayloviç: "Bir mücadele olmalı." Değil mi?) Ama 

sonra bunun Benlik olarak yaptığınız sessiz bir seçim olduğunu fark ettim (İgor 

Mihayloviç: Evet). Ve aynı şekilde, çok sessizce, bu bilinç düşer ve gider (İgor 

Mihayloviç: Doğru) ve aynı sessizlikte, gerçek Hayat ortaya çıkar ve çoğalır." 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Ama ilk adımlar her zaman bir tür mücadele, bir tür 

yüzleşme ve kişinin kendi içinde bile bir diyalog kurma girişimiyle koşullanır. Oysa 

bu anlamsızdır arkadaşlar. Bu deneyim, birincil deneyim olsa da, herkes buna sahip 

olacaktır. Peki, doğru yol nedir? Doğru yol şeytanla savaşmamak, savaş halinde 

olmamaktır. İnsanın onu yenmesi mümkün değildir. Bilirsiniz, insanın kendi içinde 

şeytanın üstesinden gelmeye, onu alt etmeye, onu devre dışı bırakmaya çalışması, 

yerde duran bir insanın Güneş'i uzaklaştırmaya çalışmasıyla aynı şeydir. Bu mümkün 

değildir. 

 

Şeytan güçlüdür, o bu dünyanın prensidir. Tüm maddi dünya onun evidir. İnsan 

ikilidir: içinde Ruhsal Dünya'nın bir parçası vardır ve hayvan dünyasının, şeytanın 



dünyasının bir parçası vardır. Ve burada kişinin neyi seçtiği çok önemlidir. Eğer kişi 

ölümü ve alt benlik durumunda, cehennemde var olmayı değil de Hayatı seçerse, o 

zaman şöyle söyleyeyim: şeytanı kapatmalı, ondan uzaklaşmalı, ona hizmet etmemeli 

ve onun kişiye dayattığı aptalca fikirleri dinlememelidir. Sonuçta, diyelim ki, şeytan 

insanı dövmez ve onu zorlamaz, sadece ona bir düşünce verir, sadece bu. Ama kişi bu 

düşünceyi kabul ederek kendisi kötülük yapar; şeytan kötülük yapmaz, kötülük 

insanlar tarafından yapılır. Bu gerçekten böyledir. Ve işte basit bir soru: kötülük nedir? 

Kötülüğü kim yarattı? Allah mı yoksa şeytan mı? Kötülük nedir? Geleneğimize göre 

Tatiana'ya soralım: Tatiana, kötülük nedir? 

 

Tatiana: Bu sorunun cevabını zaten biliyorum. 

 

İgor Mihayloviç: O zaman arkadaşlarla paylaş. 

 

Tatiana: Tanrı'nın yokluğu. 

 

İgor Mihayloviç: Sevginin yokluğu. 

 

Tatiana: Sevginin yokluğu, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Eğer insanda Sevgi yoksa, şeytan onun içinde hüküm sürecek, 

o zaman öfke, nefret ve diğer her şey insan içinde olacaktır. Ve insan şeytandan 

uzaklaştığında (şeytandan ancak sessizce ve barışçıl bir şekilde, yalnızca Sevginin 

tarafına geçerek, Hayatı seçerek ve basitçe şeytana hizmet etmeyerek uzaklaşabilir), 

yani bu durumda, insanda içinde ne kadar çok Sevgi varsa, içindeki canavar o kadar az 

olacaktır. Ve canavar içinde kendini gösterdiğinde... Hepimiz insanız, dikkatimiz 

dağılır, ne olduğu önemli değildir: yolun ortasında bir ayakkabı bağı çözülür, ayakkabı 

bağını düşünerek eğilirsiniz ve dikkatiniz dağılır, yol veya başka bir şey vardır ve o 

anda bir araba geçer, üzerinize sıçrar ve hemen bir şeyler kaynar. 

 

Bu neden oluyor? Siz kaynamaya hazır olduğunuzda kaynar, dostum. Ama eğer 

içinizde bir Sevgi kütlesi varsa, her şeyi mantıklı, doğal ve doğru bir şekilde 

algılarsınız. Yanlış yerde durdunuz, ayakkabı bağınızı kötü bağladınız ve o arabayı 

kullanan kişi size çarpmak istemiyordu, sadece kendi işine bakarak araba sürüyordu. 

Ama bu, bilincinizin sizi kaynatması için çok uygun bir kombinasyondur, böylece 

Sevgiyi unutursunuz, neşeyi unutursunuz, dikkatiniz dağılır, gergin olmaya başlarsınız 

ve diyelim ki, yanınızdaki su birikintisinden geçerken size su sıçratmak bir yana, sizi 

hiç de kırmak istemeyen o sürücüye küfredersiniz. İşte aslında insan için ölümcül 

olabilecek basit bir kombinasyon. Neden? Bir kez dikkatiniz dağıldı mı, teslim 

oldunuz mu, duygusallaştınız mı ve iç dünyanızı unuttunuz mu - o kadar. 

 

Şeytanla savaşmaya gelince, bunun aptalca olduğunu biliyorsunuz. Evet, bilinç size 

direnmeniz gerektiğini telkin eder, direnmelisiniz (Tatiana: Kazanabileceğiniz 

egonuzu rahatlatır, evet), evet, bir savaşçı olmalısınız, kazanmalısınız, gerçekten 

direnmelisiniz. Ancak, şeytanla fiziksel ya da duygusal olarak savaşmak, bir ağın 

içinde rüzgârı yakalamakla aynı şeydir - anlamsızdır. Anlıyor musunuz? Yani, bir 



şeyler yapıyor gibi görünüyorsunuz ama aslında hayatınızı tam olarak o şeytana 

harcıyorsunuz. Öfkeniz ve küçük titreşimleriniz şeytan için sadece yemdir, sadece 

yem. Ve bunun farkında olmalısınız dostlarım. 

 

Bu nedenle, şöyle söyleyelim, ışığın olduğu yerde karanlık yoktur. Ve ışığın olmadığı 

yerde karanlık vardır. Sevginin olmadığı yerde canavar vardır, şeytan vardır, yalanlar 

vardır ve tüm şeytanlıklar vardır. Ama Sevgi'nin olduğu yerde Allah vardır. Ve 

Allah'ın olduğu yerde şeytan yoktur. Bu en önemli noktadır. Dolayısıyla, her şeyden 

önce, evet, sevmeyi öğrenmelisiniz. Ama Allah'ın var olduğunu anlamak için... 

Sonuçta bilincimiz, herkesin bilinci, kişi deneyim kazanana kadar şüphe duyar. İnanç, 

bilinmeyen için boş bir umuttur. Ama Bilgi sahibi olduğunuzda, deneyim sahibi 

olduğunuzda, o zaman inancınız olmaz, Bilgi sahibi olursunuz ve bu çok daha 

önemlidir. İnandığımızda bir şey yapabiliriz ya da birine güvenebiliriz ama bu bir 

araçtır, yine de şeytanın bir aracı olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü size inanç 

vererek, dostum, hemen karşı denge olarak size şüphe verir, sizi şüpheye düşürür. 

 

Diyelim ki, belirli nedenlerden dolayı kişi ruhsal yola girmeye karar verdi. Ve şeytan 

ona hemen şöyle der: "Allah'ın var olduğundan emin misin? Bak, sen normal bir insan 

yaşamı sürerken, Ruhsal Dünyayı tanımak, Allah'ın Sevgisine ulaşmak, özgürleşmek, 

Hayat için çabalarken ve Cenneti umut ederken, bu sırada insanlar, akranların, 

arkadaşların harika ve özgür bir yaşam sürüyorlar. Kendilerinde veya başka bir şeyde 

herhangi bir duyguyu bastırmazlar, aptallık yapmazlar, gerçek yaşarlar, özgürdürler, 

ormandaki bir canavar gibi; istedikleri yere koşarlar ve istedikleri her şeyi yaparlar. 

Sen ölümden sonra Hayat kazanacağın umuduyla kendini bu kafese kilitlemişken, 

onlar hayatı dolu dolu yaşarlar." Değil mi? Ve şeytan hemen neyi kullanmaya başlar? 

Bu doğru, dostlar. Kutsal yazıları kullanmaya başlar: "Eğer Hıristiyan isen nasıl 

günahkâr olabilirsin? Sonuçta İsa Mesih geldi ve tüm günahları ortadan kaldırdı. Ve 

O'nun aracılığıyla cennete gireceğini söyledi." Şeytan ne diyecek? "Kiliseye gitmen  

ve bir mum yakman senin için yeterli" diyecektir. 

 

Tatiana: Bir gün lütfun girebileceği kabı temizleyin. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Kesinlikle doğru. Her şey basit ve kolay. "Tiyatro gösterisi 

yapan kadın kıyafetleri içindeki yetişkin erkekleri izlemek, bir mum yakmak, dua 

etmek, size söylenenleri mırıldanmak yeterlidir ve işte bu kadar, hayatı kazandınız." 

Şeytanın söyleyeceği bu değil mi? İslam'da bunu biraz daha farklı söyleyecek, farklı 

kelimeler kullanacak ama özü aynı olacak. Ve hepsi bu. 

 

Yani dostum, eğer şeytanın var olduğunu bilmezsen, Allah'ın var olduğunu asla 

anlayamazsın. İnsanın idrak etmesi gereken ilk kişi şeytandır. Onun şeytani parçasının, 

küçük bir iblisin, aslında sizin bilinciniz olduğunu, sizin içinizde olduğunu ve bazen 

sizin yerinize yaşadığını ve sizi istediği gibi manipüle ettiğini anlamalısınız dostum. 

Bunu yapmasına izin verdiğiniz sürece sizi istediği gibi manipüle eder. Ama daha 

olgunlaşırsanız, Allah'ın Sevgisi sizin için anlamlı bir şey haline gelirse, sadece bir alt-

benlik olmak değil, gerçekten Hayat kazanmak isterseniz, o zaman doğal olarak, 

içinizde emirleri kimin verdiğini gözlemleyeceksiniz. 



 

Dolayısıyla, bilincinizi incelerken: düşüncelerin nereden geldiğini, bilincinizde neden 

iki, üç veya daha fazla parçaya bölünme olduğunu, neden birileri içinizde kaynarken, 

bir başkasının "Hayır, kaynatmamalısın, sessizce yüzleşmelisin" dediğini - neden 

içinizde bazı diyalogların sürdüğünü? Bu diyalogları görmeye başladığınızda, kim 

olduğunuzu anlamaya başlarsınız. Ve kim olduğunuzu anladığınızda, bu küçük 

iblislerin, adı "şeytan" olan büyük ve güçlü bir sistemin parçası olduğunu mükemmel 

bir şekilde anlayacaksınız, ona ne dediğimiz önemli değil, ona "mutlak", 

"makrokozmos" veya başka bir şey diyelim, "birleşik bilgi alanı", bu şekilde bilim 

insanları için daha net olacaktır. Değil mi? Dolayısıyla, ister şeytan ister bilgi alanı 

olsun, sizi manipüle eder ve basitçe haracyıp bitirir ve sizin yerinize hayatınızı yaşar. 

 

Ancak, şeytanın var olduğunu fark ettiğinizde ve doğal olarak bu Allah'ın var olduğu 

anlamına gelir, O'na doğru yönelmeye başlarsınız, bu Allah'ın Sevgisini biriktirmeye 

başlarsınız, tüm dikkatinizi (ideal olarak, boş zamanlarınızda, birkaç dakikanız 

olduğunda bile, yine de tüm dikkatinizi Ruhsal Dünyaya Sevginizi göndermeye 

yoğunlaştırabilir ve meşgul olduğunuzda dikkatinizin en azından bir kısmını Ruhsal 

Dünyaya gönderebilir ve bu bağlantıyı koparmayabilirsiniz) - samimi olduğunuzda, 

bunun için gerçekten çabaladığınızda kesinlikle bir yanıt da hissedeceksiniz. Ve 

Ruhsal Dünya'dan en az bir kez yanıt aldıktan sonra, bunu asla unutmayacaksınız. 

Oysa şeytan içinizde güçlüyse ve konuşma hakkına sahipse, size "bu bir yanılsamaydı, 

bir telkindi, kendini kandırmaydı" diyecektir. 

 

Bilirsiniz, sık sık kendi kendimizi kandırırız. Bazen içinde yaşadığımız gerçekliği 

geçmişte kalmış bir rüya ile karıştırırız. Bazen şöyle şeyler olur: kişi bir şeyler, bazı 

olaylar hatırlar ve bu olayların olup olmadığını bile anlayamaz. Kendisi bu olayların 

yaşandığını açıkça bilirken, diğer katılımcılar yaşanmadığını söyler. Ve bu noktada 

şeytan, "Sen rüya gördün, o yüzden böyle oldu" der. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ya da o olaylar sizin kafanızda bir insanın hayaleti ile gerçekleşti. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, ya da "paralel dünyalardan". Bilinç size her şeyi 

anlatabilir, önemli olan insanın kafasını karıştırmak ve dikkatini dağıtmaktır. 

 

Ve bir başka önemli nokta daha var: kişi sadece bilincini incelemeye başladığında, 

bilirsiniz, bu kendini keşfetmeden Sevgi biriktirmeye çalışan bir kişi gibidir - bu bir 

kısım, bir ayak. İkinci kısım ise kişinin bilinci bir hedefi olmadan incelemeye 

çalışmasıdır, yani bir hedefi yoktur, amacı sadece bilinci incelemektir. Bilinç 

vasıtasıyla bilinci incelemek mümkün değildir, arkadaşlar. 

 

Ama kişinin bir hedefi olduğunda (ve bu hedef ruhsal kurtuluştur, ruhsal Hayatı, Ebedi 

Hayatı kazanmaktır), o zaman kişi bilinci bir amaçla incelemeye başlar. Her ne kadar 

başlangıçta - evet, başlangıçta kendi bilinci vasıtasıyla kendi bilincini incelemeye 

başlar; ikincil bilinç vasıtasıyla birincil olanı inceler ve birincil bilinç vasıtasıyla 

ikincil olanı inceler, oysa başlangıçta kafası bile karışır, hangi bilincin nerede 



olduğunu, içinde ne olduğunu ve neyin yanlış olduğunu anlayamaz. Ve bu normaldir, 

bu gerçekten normaldir. 

 

Onu incelemek ve gözlemlemek için atılan ilk adımlara her zaman tam olarak bu 

bilinçten gelen yorumlar eşlik eder. Başka bir deyişle, iblisler maskelerini bir anda 

yırtmanıza izin vermezler ve kişi çok çaba sarf etmelidir. Beynin nöronlarına 

bağlanma, bilincimizi maddeleştirme girişimi olur, bilirsiniz, bu şekilde bilinç her 

zaman her şeyi bir yere saklamaya çalışır. Sonuçta o şeytan her zaman gölgelerde 

saklanır, onu bulmanın zor olduğu yerlerde saklanır. 

 

Bununla birlikte, tekrar söyleyeceğim, eğer bilinci sadece onu, nasıl çalıştığını ve ne 

olduğunu incelemek için incelemeye çalışırsa... Sonuçta, bugün birçok bilim insanı 

aslında bu konuyu keşfetmeye çalışıyor: beynin, bedenimizdeki diğer nöronların ve 

diğer birçok şeyin burada oynadığı rol, ama bunu bilim konumundan yapıyorlar, sevgi 

olmadan, Allah'a yönelmeden. O zaman, paradoksal bir şekilde, eğer kişi bilincini 

ciddi bir şekilde incelemeye başlarsa (altını çiziyorum - sevgi olmadan, Ruhsal 

Dünyaya yönelmeden) sadece iki seçenek vardır. O zaman kişinin ilk seçeneği bir 

psikiyatri hastanesidir; ikinci seçenek ise bir tür dini organizasyondur; eğer zamanında 

durmaz ve bilinç çalışmasını zamanında sonlandırmazsa kesinlikle varacağı yer 

burasıdır. Bu, başta kendi bilinçleri olmak üzere bilinç üzerine çalışan çok sayıda çok 

zeki insan tarafından doğrulanmıştır. 

 

Evet, bir başkasının bilincini gözlemleyerek güvenli bir şekilde incelemek, yine 

gözlemlere veya bu manipülasyonlara dayanarak o kişiye bir şeyler anlatmaya 

çalışmak mümkündür. Özellikle de diyelim ki bir doktorun bilinci güçlüyse, iblisi 

güçlüyse, o zaman başka bir insandaki, hastasındaki zayıf bir iblisi kolayca manipüle 

edebilir ve aslında psikoloji açısından bile oldukça iyi tedavi sonuçları elde edebilir. 

Ama bu yalnızca yüzeysel bir tanışıklıktır. 

 

Başka bir seçenek daha vardır: kişi bilincin çalışmasını yine beyin aracılığıyla 

incelemeye çalıştığında - bir alıcı ve bir verici olarak hareket eden nöronlar arasındaki 

basit önemsiz bağlantılar, yalnızca bilinç ve Benlik arasındaki bir bağlantı olarak. Ve 

beynimiz genel olarak yalnızca resimler aracılığıyla düşünür, orada resimlerden başka 

bir şey yoktur. Duyduğunuz şey - kafanızın içinde şeytanın sesini duyarsınız, bu her 

şeyden önce düşünceler size geldiğinde olur. Ve dikkat edin, size zaten ve 

tamamlanmış olarak gelirler. 

 

Hatta daha da fazlası. Dikkatinizi oraya ne kadar çok verir ve yatırım yaparsanız, o 

kadar çok açılır. Bilirsiniz, bir e-posta gibidir: gelir ve çok az yer kaplar gibi görünür, 

ama açtığınızda, yakından okumaya başladığınızda ve üzerinde iyice düşündüğünüzde, 

daha da büyür ve genişler, birçok bağlantı, yönlendirme, bilirsiniz, aktif bağlantılar, 

onlara tıklarsınız ve başka bir yöne çevrilirsiniz. İşte şeytan insanı bu şekilde manipüle 

eder. 

 

Bu nedenle, bilinci gerçekten ciddi bir şekilde incelediğinizde, bir hedefiniz olmalıdır. 

Ve bu hedef şeytanın efendisi olmak için onu keşfetmek olmamalıdır. O buna izin 



vermeyecektir, henüz hiçbir ölümlüye böyle bir güç vermemiştir. Ama insanın amacı 

aslında ölümsüz olmak olmalıdır. Bu, şeytanın var olduğunu anlamanın aşamalarından 

sadece bir tanesidir. Ve şeytan var olduğuna göre, Allah da vardır. Dolayısıyla, 

bilincimizin nasıl çalıştığına ve şeytanların bizi nasıl manipüle ettiğine dair bu anlayış, 

insanı ruhsal yolda daha güçlü, daha sakin ve daha kendinden emin kılar, bu önemlidir. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Sevgi olmadan, sadece karışıklık yaratırız. Dolu bir kap olmak gerekir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Eğer içimizde ışık yoksa, karanlıktan başka bir 

şey değiliz demektir. 

 

Yine, ruhsaş yoldaki kişi için bilinci gerçekten incelemek çok önemlidir. En azından 

şeytanın var olmadığını anlamak için, bunu söylemeye gerek yok, aksi takdirde 

Allah'ın var olduğunu anlamayacaksınız. Evet, inanabilirsiniz, bunun farkında 

olabilirsiniz ama bilemezsiniz. Aslında kişi Allah'ın var olduğunu, diyelim ki Ruhsal 

Dünya'dan O'nun Sevgisiyle bir yanıt aldığında, bu Sevgiyi aldığında, o zaman tüm 

şüpheler ortadan kalktığında öğrenebilecek ve bilebilecektir. Ama henüz bu aşamaya 

ulaşmamıştır. Dolayısıyla, önemli bir aşama da yine kişinin kendi bilincini 

incelemesidir. 

 

Bu neden önemlidir? Birincil bilincin nerede olduğunu ve ikincil bilincin nerede 

olduğunu anlamak önemlidir. Ve en önemli şey sizin nerede olduğunuzdur, dostum. 

Eğer ne birincil ne de ikincil bilinç olduğunuzu anlamazsanız, o zaman söyleyin bana, 

ruhsal yolda kim ilerleyecek? Siz, zaman zaman kim olduğunuzu bile bilmediğiniz kişi 

mi? Yoksa birincil veya ikincil bilinç mi? Sizin yerinize kim gidecek? Ve bir soru 

daha var: eğer gidecek olan siz değilseniz, o zaman şeytan nereye gidecek? Gerçekten 

cennete mi gidecek? Sizi Cennet'in kapısından Benlik olarak taşıyacak bir eşek mi? 

Sizi cehenneme taşıyacak, orada sizi bir kazanda kaynatacak ve kendisi için sizden bir 

çorba pişirecek. Bu bir alegori olsa da, aslında gerçektir ve üzerinde düşünmeye değer. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, Sevgi olmadan kişi ya ikincil bilinçten bir gözlemci ya da 

birincil bilinçten bir gözlemcidir. 

 

İgor Mihayloviç: Ya da birincil bilinçten bir gözlemci. Oysa şeytan tarafından nasıl 

manipüle edildiğini görmek için ayağa kalkması ve bu mikro küreden çıkması gerekir. 

Bunun için de kendisinin bilinç olmadığını fark etmesi gerekir. Bu aslında çok 

kolaydır. Diyelim ki, ruhsal yol herhangi bir insan için kat edilmesi kolay bir yoldur. 

Sadece şeytanın ayartmaları yüzünden zorlaşır. Ama insan şeytan tarafından nasıl 

manipüle edildiğini anladığında özgürleşir. Sadece özgür bir insan cennete girebilir. 

Mesele bu. 

 

Tatiana: Kendini - bilmek gerçek özgürlüktür. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bir insanın edinebileceği en değerli bilgi ve bir insanın bu 

dünyada kazanabileceği en önemli deneyimdir, çünkü bu bilginin arkasında Hayat 



vardır. Bu çok önemlidir. Ama eğer kişi gerçekten kararlıysa ve topallamadan, iki 

ayağı üzerinde, Hayata doğru yol boyunca yürürse, kesinlikle ona ulaşacaktır. Ve 

Ruhsal Dünyadan gelen bu Sevgi ile dolan kişi kesinlikle Hayatı kazanacaktır. İşte o 

zaman her şey değişir. Ama buna gelmek zorundasınız, dostlarım. Ve en önemli şey 

tembel olmamak ve münzevi bir yengeç gibi tüm bu dünyadan saklanmaya 

çalışmamaktır. 

 

Evet, dünya yanıltıcıdır, bu doğru, ama sadece başlangıcında yanıltıcıdır. Yanıltıcıdır 

çünkü yalnızca bir gölge oyunudur. Ama bizim için, burada, üç boyutlulukta, şeytanın 

bu hapishanesinde kilitli kaldığımızda, olgunlaşırken, bilirsiniz, tıpkı... Sonsuzlukta 

Hayat ve özgürlük kazanmak için bu sert ve zorlu dünyanın kozasındaki bir kelebek 

gibi diyebilirim. İçinde Allah olmadığında bu dünya zor, adaletsiz ve bazen de acı 

vericidir. İçinde Allah olmadığında, aynı zamanda kasvetli ve hatta bazen umutsuz 

olduğunu söyleyebilirim. 

 

Ancak Allah içinizde olduğunda, etrafınızdaki bu dünya bile değişir. Artık onun içinde 

sadece sizin gibi mahkûm bir hayvan sürüsü görmezsiniz. Ama Hayat kazandığınızda 

ya da bu Hayatı kazanmak için çabaladığınızda, potansiyel Meleklerden oluşan bir 

kitle görürsünüz, Ruhsal Dünyanın varlığını tüm canlı varlıklarda bir parça olarak, 

Hayat veren o parça olarak görürsünüz. O zaman, karanlığın varlığı sona erer. 

Karanlığın insanlara yalnızca ruhlarının kapılarını kapattıklarında geldiğini, çünkü 

Allah'ın onları her zaman açık tuttuğunu anlarsınız. Onları şeytanın kışkırtmasıyla 

kapatan biziz, sadece biziz. 

 

Yani dostlar, her şey çok basit. Tembel olmamak, gerçeklikten saklanmamak, 

çalışmak, tembel olmamak ve bilincinizin çalışmasına zaman ayırmak yeterlidir, 

böylece o size hizmet etmeye başlar, ama siz ona hizmet etmezsiniz. Bilincin üzerinize 

attığı sözleri söylemek için acele etmeyin, ama önce onları analiz edin: şeytan başka 

bir kişiyi rahatsız edebilecek veya doğru olmayan bu sözü neden ve hangi amaçla 

üzerinize atıyor. Sonuçta buraya gerçek olmayan bir şeyin girmesi bu dünyadaki 

gerçeği azaltır. Öyle değil mi? Ve burada ne kadar az hakikat varsa, o kadar çok şeytan 

vardır, o kadar çok karanlık ve daha az ışık vardır. Her şeyin ne kadar basit olduğunu 

görüyorsunuz. 

 

Burada, dünyamızda Sevgi'nin değil, kötülüğün baskın olmasının nedeni biz 

insanlarız. Ama her şeyi değiştirebilecek olan biz insanlarız. Ve bunu yapmak için, 

dostlar, sadece birbirimizi sevmemiz yeterli. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederüm, İgor Mihayloviç. 

 

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

 


