
OLMAK, GİBİ GÖRÜNMEMEK  
 

 

Tatyana: Merhaba sevgili arkadaşlar! Dürüst olmak gerekirse, bugün sizi ikinci kez 

selamlıyoruz çünkü (Igor Mihayloviç: Selamlar)… Evet, çünkü video kaydını yeni 

bitirdik ve esasen film ekibimizle birlikte düşünüyorduk ve yeni sorular ortaya çıktı. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, film ekibinden arkadaşlarımız hemen bizi soru yağmuruna 

tuttular. Her insanı doğrudan ilgilendiren sorunun herkesi endişelendirdiğini anlıyoruz. 

Bu bilincin size ait olmadığını anlayana kadar ruhsal yolda kendi bilincinize kimin 

ayağı takılmaz? Bu, yaşamınıza, daha doğrusu yaşama değil, burada varoluşa böyle bir 

eklentidir. Ve bilinç hayatınıza ve özgürlüğünüze giden yolda duran o muhafızdır. 

Ama aynı zamanda onu kullanırsanız iyi bir araçtır. Neden? Çünkü bilincin, Şahsiyet 

olarak üç boyutluluğu ve genel olarak bu maddi dünyayı onun vasıtasıyla algıladığımız 

şey olduğunu zaten söylemiştik. O önemli ve gereklidir. Bu yüzden Tatiana ve ben 

devam etmeye karar verdik. 
 

Tatyana: Igor Mihayloviç, ortaya çıkan soru aslında oldukça ilginç. Evet, insan tüm 

bu takıntılı fantezilerin ve müdahaleci durumlarının kötü olduğunu anlar ve onlardan 

kurtulur. Tam da bu noktada çeşitli dinlerde, hem Hıristiyanlıkta hem de İslam'da 

karşımıza çıkıyor; İncil'de, Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te de sık sık bahsediliyor ve 

kutsal pederler de insanın sürekli olarak Tanrı'yı hatırlaması gerektiğini söyler (Igor 

Mihayloviç: Kesinlikle). İnsanın düşüncelerini doğrudan Tanrı hakkındaki 

düşüncelere yöneltmesi gerekir. Ve burada öyle bir nokta var ki, bir çelişki… 

İgor Mihayloviç: Buna değiştirme yöntemi deniyor. 
 

Tatyana: Değiştirme.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatyana: Aşağıdaki soru var: Bir görüntüsü, imgesi olmayan birini nasıl 

hatırlayabilirsin? 

 

İgor Mihayloviç: Bu amaçla, Hıristiyanlıkta bir imge yarattılar. Oysa İsa kesinlikle 

imgelere, görüntülere karşıydı. Bunun neye yol açtığının farkındaydı. Peygambere 

gelince, o genel olarak her imgeyi, görüntüyü tabulaştırdı.  
 

Tatiana: Doğru.  İslamda Allah'ı nasıl tasavvur ederseniz edin, Allah'ın ona 

benzemediği söylenir.  

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar, olduğu gibi söyleyelim. Tamam mı? İmgeler, herhangi 

bir görüntü ruhsal yolda durmamalıdır. Neden? Çünkü insanlar düşünce yoluyla onlara 

tutunurlar. İslam'a değindik. Gerçekten çok güzel bir din. Belki daha fazla konuşup 

avantajının ne olduğunu anlatacağız ve avantajı gerçekten çok büyük, şahsen benim 

için, bu dini anlamam için. 



Oysa, ona ne oldu? Bu dinde imajları yendiler mi yoksa yenmediler mi? Basit bir soru. 

İnsanlar, o Peygamberi ve ona yakın insanları, onun gerçek takipçilerini kendilerine 

birer imge olarak örnek alarak taklit etmiyorlar mı? Sonuçta kıyafet, görgü ve daha 

birçok şeyi yani görsel olarak gördükleri her şeyi başkalarına aktarmaya başladılar. 

Başka bir deyişle, günlük yaşamlarında bir imaj oluşturmak, ama bunda özü unutmak. 

Korkunç olan bu. Anlıyor musunuz? Yani nasıl giyineceğimize, nasıl görüneceğimize, 

ne yapmamız gerektiğine dair bir imajı empoze ediyoruz, sonuçta bunlar aslında 

imajlar ve basmakalıplar; bu arada, Hayatı nasıl kazanacağımızın özünü kaçırıyoruz. 

Genel olarak konuşursak, konuşacağız dedim ama size bir soru sorayım. Eğer ilginçse, 

belki konuyu genişletir ve sizinle tartışırız arkadaşlar. Söyleyin lütfen, İslam ve 

Hıristiyanlık arasındaki temel fark nedir? Bu iyi bir soru mu? 

Tatiana: İyi bir soru. 
 

İgor Mihayloviç: Dostlarımızın yanıtı bildiklerini ve bize yazmalarını umuyorum. 

 

Tatiana: Bu harika bir karşılıklı etkileşim. Ve o zaman muhtemelen bunu 

detaylandırmanı isteyeceğim.  

 

İgor Mihayloviç: İnsanlar için ilginçse, bunun hakkında konuşacağız. Hemen 

söyleyeyim: Manevi açıdan fark çok büyük, vurguluyorum, manevi açıdan. Ve Ruhsal 

Dünya için ve Peygamber'i takip eden her takipçi, gerçek, hakiki bir takipçi için büyük 

bir rol oynar.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, geriye dönersek yine İslam'da şu ilginç hadis var. İnsanın 

Allah hakkında düşüncelerle meşgul olması, dua etmesi vb. gerektiğini ve bu şekilde 

Allah'ın tarafını tutabileceğini ve O'nun insanı koruyacağını söylüyorlar. 

İgor Mihayloviç: Eğer bunu doğru şekilde yaparsanız ve uygularsanız, doğal olarak 

Allah'ın tarafına geçer ve O'nun korumasına girersiniz, bu doğru. Bu, birçok insan 

tarafından nasıl algılanıyor? Bu, etrafta dolaşıp belirli bir kelime grubunu sürekli 

olarak zihninizde tekrarladığınız zamandır, bir mantra gibi, size o kadar sıkıcı gelir ki 

onu unutursunuz. Yine de, size yapmanız söylenen bazı ritüelleri ugyuluyorsunuz ve 

size söylenenleri okuyorsunuz. 

Dostlarım, dürüst olalım, şimdi Müslümanlara hitap ediyorum, ama dürüst olun 

arkadaşlar. Namaz kıldığınız zaman, kafanızda hangi düşünceler var? Ve bu zamanda 

ruhunda ne var? Sadece yalan söylemeyin, masal anlatmayın ve kendinizi 

arkadaşlarınızın ve komşularınızın görmesini istediğiniz yüksekliklere yükseltmeyin. 

Dürüst olarak. Bana söylemenize gerek yok, kendinize söyleyin. Çoğunuzun kafasının 

içinde ne olduğunu biliyorum. Ve bütün fenomen bu, görüyorsunuz. Aynı şeyi mantra 

gibi tekrar ederek bile şeytandan kurtulamayız. Oysa genel olarak, bu bir uygulamadır. 

Bu, Hıristiyanlıkta olan İsa Duası ile aynıdır; özdeştir. 

Tatiana: Oysa burada, bu zikirdir, bu uygulama.  
 



İgor Mihayloviç: Oysa burada, bu zikirdir, doğru. Onu uygulayarak, insan ruhsal 

özgürlük elde eder, Hayatı kazanır. Bu uzun ve ciddi, gerçek mücadele ile dolu bir 

yoldur. Herkes üstesinden gelmeyi başaramaz, ama yine de bu iyi bir yoldur. 

 

Tatiana: İlginçtir ki, Muhammed Peygamberin zikir bahçelerinden geçmesi sayesinde 

uç sınırdaki Lotus'a ulaştığından söz ediliyor.  

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz ve burada en üst sınırın Lotus'una değiniyoruz. Bu da 

çok ilginç bir konu ve buna ayrı bir video ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. 

Çünkü şimdi üzerinde durursak, kesinlikle geri kalanı konuşmayacağız ve mantıksal 

olarak düşüncelerimizi tamamlamayacağız. 

Basitçe söyleyeceğim: Peygamber ne yapıyordu, en uç noktadaki Lotus'a yaklaştı. 

Dostlarım, sadece açıklığa kavuşturmak için, eski zamanlardan beri iki uygulama var 

olmuştur: biri Lotus uygulaması ve diğeri Çember uygulaması, hepsi bu. Bunlar, 

diyelim ki çok sayıda insanın Hayat ve özgürlük kazandığı temel uygulamalardır. Hiç 

kimse bir istisna değildir. Ve insanların en büyüğü olan Muhammed Peygamber de 

manevi uygulamadan geçti ve bu İslam'da uygulama hakkında çok şeyden söz edildi - 

bir dua ya da ritüel değil, ama uygulama. Manevi uygulama, manevi uygulamadır.  

İnsanın Şahsiyet olarak ve daha sonra bir Melek olarak evrim yolunda ruhsal 

becerilerin pratik bir uygulamasıdır. Dolayısıyla, Lotus'un en üst sınırı, kişinin Hayatı 

kazanmayı amaçlayan bir insandan, Hayatı kazanan bir insana geçişi anlamına gelir. 

Ve burada açıkça söyleniyor, bizzat Peygamber tarafından söylendi ve anlatıldı ve O, 

en uç sınırın Lotus'undan açıkça bahsetmiştir. Bu, bu adamın ilgili ruhsal uygulamayı 

gerçekleştirdiğini gösterir. 

Neden? Çünkü insan gidip Çember pratiğini yaptığında, bu tamamen farklıdır. Yine 

karşılaşırsak (Tatiana: En azından zikir hakkında biraz konuşabiliriz…) Özür dilerim 

arkadaşlar, şimdi Çember pratiği üzerinde durursak… Anlıyorum, ilgi ortaya çıktı, 

henüz bunu tanımlamadık... bunu bir sonraki videoda yapalım. Aksi takdirde 

başladığımız konunun dışına çıkacağız ve ne bir konuyu ne de diğerini ele 

almayacağız. 

Lotus pratiği, bunun hakkında sonsuza kadar konuşabiliriz, insanın tam olarak 

ustalaşamayacağı bir uygulamadır, ama tam olarak en üst sınıra, yani insanı Hayat 

kazanmaya aday olarak en üst sınıra götürür. Ama kişi Hayat kazandığında bu 

uygulama sonsuza kadar devam eder. Yine, bir sürü soru ortaya çıkabilir, bunu 

anlıyorum arkadaşlar. Bunu daha sonra konuşalım. 

Tatiana: Zikir pratiğine gelince, en ilginç şey, doğru bir şekilde söylediğiniz gibi, 

Hıristiyanlıkta İsa Duası olmasıdır (Igor Mihayloviç: Elbette). Ve burada da Tanrı'nın 

adının anılması (İgor Mihayloviç: Başka türlü olabilir), başlangıçta bu dua formülü de 

yüksek sesle söylendi ve daha sonra bunu dilinizi kullanmadan gerçekleştirmek için 

daha da ileri gidersiniz. 
 

İgor Mihayloviç: Herhangi bir uygulama, vurguluyorum çünkü geçmişte de benzer 

uygulamalar vardı. Doğru mu? Örneğin Zerdüştlük ve diğer dinleri ele alırsak, orada 



da durum aynıdır; yeni bir şey yok. Bu bir tür yer değiştirme, uyumlama ve benzeridir. 

Yani daha uzun bir süreç. Diyelim ki, Çember uygulaması ile aynı ve Lotus 

uygulaması ile aynı. Çünkü uygulama sırasında aynı araçlar kullanılmaktadır. Ne 

amaçla? İnsan kendini özgürleştirmeli, bir şekilde kendini ayarlamalı, kötü olan her 

şeyi kendinden uzaklaştırmalı ve sadece Allah'ın adını bırakmalıdır. İçinde Sevgi 

ortaya çıkıncaya ve bu Sevgi Hayata dönüşene kadar Allah'ı istemeli ve çabalamalıdır. 

Basitçe söylüyorum. İsa Duası da bu uygulama ile aynı şekilde uygulanmıyor mu? 

Aynıdır. Bunlar sadece sıfatlar. 
 

Tatiana: Ana nokta, bunun her zaman uygulanması gerektiğidir.    

 

İgor Mihayloviç: Elbette. İsa Mesih, Tanrı olarak, Ruhsal Dünya olarak algılanır. Ve 

O'nun aracılığıyla insan, diyelim ki, bu Hayata gider. Bu durumda Allah'a. Doğru mu? 

Yani öz ve anlam aynıdır - ebedi Hayatın kazanılması ve şeytanın insan üzerindeki 

gücünden kurtuluş, ana nokta budur. 
 

Tatiana: Ayrıca zikir meclisine Melekler meclisi denilmesini de çok sevdim. Oysa 

şeytan meclisi, boş konuşanların veya boş konuşmanın toplantısı (Igor Mihayloviç: 

Ve insan seçiyordu). Bu nedenle, insan hangi meclise katılmak istediğini seçmeli ve 

karar vermelidir. 

 
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Ve burada, İslamda, aslında uygulayıcılardan gelen çok 

fazla çok süptil ciddi ipuçları var.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, böyle bir soru var: Boş konuşma meclisi ve benzeri 

hakkında konuşursak, bu durumda “gibi görünmek, ama olmamak” konusuna 

değiniyoruz. Güdü nedir…? 
 

İgor Mihayloviç: Bu ayrıca en korkunç günahlardan biridir, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Bu en büyük günahtır. Bu arada, bu tür gösteri eylemlerinin neden masum 

bir insanı öldürmekten daha büyük bir günah olarak kabul edildiğine dair bir soru var. 
 

İgor Mihayloviç: Masum birini öldürmekten... sadece masum bir insanı. Öyle değil 

mi? Tamam arkadaşlar, bu da ciddi bir nokta ve birçok insan bunu anlamıyor. Bir 

insanı öldürürsen, bu ölümcül bir günahtır, evet, günahtır. Birinin geri getiremeyeceğin 

hayatını aldın. Bir insanın yapabileceği en kötü şey gibi görünüyor. Ama, daha da kötü 

bir şey yapabilir. 

 

Örneğin, insan bir dine girdiğinde ve bugün tüm rahiplerin düşünmesi gerekir ki, kişi 

bir rahip cübbesi giyer, bir yığın insanı yönetir, bu sadece bir iş değildir. Sonuçta bu 

insanlar, kusura bakmayın, demiryolu hattı döşemiyor, kuyu kazmıyorlar. Tanrı'ya 

hizmet etmeye geldiler, bu nedenle kendilerinin Hayat için savaşmaları gerekir; örnek 

olmalı, sürekli örnek olmalı, kendileri Tanrı'ya gitmeli ve o zaman insanlar onları takip 

eder. Ama geldikleri zaman, dine bakmaksızın çoğu rahibimizin yaptığı gibi, insanlar 

üzerinde güç sahibi olmak için… Sadece şeytan değil, iblisler de aynı şeyi arzular. 



Sadece hiçbir şey yapmamak, fiziksel olarak çalışmamak, insanların boyunlarına 

oturup masal anlatmak için. Biliyorsun, bu gerçekten çok uygun: kitaplar alıyorsun, 

okuyorsun, biri sana öğretiyor, laf kalabalığı akademisinden mezun oluyorsun ve ne 

saçmaladığını, ne yaptığını, kime hizmet ettiğini anlamadan insanlara peri masalları 

anlatıyorsun. Ve sizi dinleyen bir kitle sizi takip ediyor. Ve onlar nereye varırlar? 

Cehenneme gideceksen seninle aynı yere. Bu korkunç bir günahtır ve gerçekten özel 

bir şekilde cezalandırılır. Bunun da ayrı bir videonun konusu olduğuna inanıyorum. 

Neden? Çünkü peygamberler her zaman bundan söz ettiler. Ve birçok insan bunu 

biliyor. 

 

Bazı rahiplerin, dindar gibi görünseler de, neden özellikle gelecekleri konusunda 

bunalımlı olduklarını hiç düşündünüz mü? Ama onların gözlerinin içine bakarsanız, bu 

özellikle hisler yoluyla algılama becerisine sahip insanlar için geçerlidir, deyim 

yerindeyse psişik değildirler, ama ruhsal özgürlüğü elde etmekle uğraşan insanlardır. 

Yani bazı rahiplere yaklaştığınızda, bir ruh eşini görmeniz gereken yerde, o rahibin 

içinde, yaşamı boyunca acı çeken çarmıha gerilmiş, tüylenmemiş bir tavuk 

görüyorsunuz. Neden? Çünkü Rab'be hizmet etmeyi üstlenen insan, sadece şeytana 

hizmet eder ve birçok insanı uçuruma sürükler ve bu en korkunç günahtır. Bu 

gerçekten böyle. Ne yazık ki, bu doğrudur. 
 

Tatiana: Ayrıca İgor Mihayloviç, insan Tanrı'yı sevmediğinde, Tanrı'ya bir nevi 

paragöz muamelesi yapar; her zaman O'nu kullanır ve değiştirir… 

İgor Mihayloviç: Biliyorsun, Tatyana, yine, sık sık "Tanrı'yı sevmiyor ya da ona saygı 

duymuyor" ifadesini duyuyoruz - aslında Tanrı'yı bilmiyor. Tanrıyı sevmemek 

imkansızdır. Bu gerçekten imkansız. Bir insan en az bir kez kendi içindeki ruhsal bir 

tezahürle temasa geçerse, bilirsiniz, onsuz yaşamak imkansızdır, bu gerçekten 

böyledir. Sadece, ne yazık ki, pek çok insan, nadiren istisnalar dışında diyebilirim ki, 

hayatlarını Tanrı'nın Sevgisi ile temasa geçmeden yaşıyor. Masallarda, fantezilerde 

yaşıyorlar, tam olarak zihinlerindeki o yanılsamalar içinde, boş olan şeyin umuduyla 

yaşıyorlar... deneyimleri yok. İnsan en az bir kez Ruhsal Dünya ile yakın temas 

yaşadıysa - bu tarif edilemez ve unutulmazdır, bunu reddetmek imkansızdır. Anlıyor 

musunuz? Konu bu. Bu durumda seçim yok diyorlar... Peki, nasıl seçebilirsin? 

Aralarında seçim yapmak imkansız (Tatiana: Bütünlük ve boşluk arasında). Evet, öz 

ile toplam hiçlik arasında. 

 

Biliyorsunuz, bunu şöyle ifade ederdim: hayal edin dostlarım, bembeyaz bir 

çöldesiniz, üç gündür yürüyorsunuz, su yok, hiçbir şey yok ve bir seçiminiz var - bir 

kova soğuk saf su ya da dibi olmayan boş bir kova. Neyi seçersin? Aptalca bir soru 

olduğunu söyleyecekler, değil mi? Bu nedenle, bu soru, insanın neyi seçeceği kadar 

aptalcadır: Ruhsal Dünyada Hayat ya da yüzyıllar boyunca bir alt şahsiyet olarak acı 

çekmek. Öyle değil mi? Öyleyse neyi seçecek? Elbette Hayatı seçecektir. Ama insanın 

seçmesi için deneyime ihtiyacı var. Anlıyor musunuz? Bu noktada insanın çaba sarf 

etmesi, hizmet etmesi gerekir, insan bunu arzulamaya gelmelidir. Sonuçta o kendi 

seçiminde özgürdür. 

 



Herkes aslında Tanrı'nın var olduğunu hissediyor ve bunu anlıyor. "Hayır, Tanrı yok, 

bana kanıtlayın" diyen ateistler bile. "Bana kanıtla" diyen içindeki iblislerdr, 

egoizmdir, bilirsiniz, o birinci türdendir. Bu arada, insanlar… daha önce bahsetmiştik 

ve AllatRa'ya aşina olan birçok kişi, sadece dört tip insan olduğunu biliyor. Anlıyor 

musunuz? Bazı insanlar için bu çok kolay, bazıları için ise bu manevi temasa sahip 

olmak zordur. Ama bir insan bunu en az bir kez yaşadıysa, önünde bir seçim sorunu 

yoktur. 

 
Ama bilinç çalışıyor. İnsanlar,  manevi sevgiyle gerçekten temasa geçtiklerinde bile, buna bir 

isim vermenin başka yolu yoktur, Ruhsal Dünya'dan gelen tezahürlerle, bu temas, bu his, o 

zaman bilinç sıklıkla öfkelenir. Yani şeytan bu kişiye o kadar çok saldırır ki, dikkatini dağıtır, 

üstünü örter ve “bu bir illüzyon, bunu kendine sen telkin ettin” der. Biliyorsunuz, aslında 

plasebo ve nocebo olduğunu sizinle önceki videolarda tartışmıştık. Bilinç her şeyi uydurabilir 

ve kimyasal reaksiyonlar yaratabilir. İnsan fiziksel seviyede bir şeyler hissedebilir. Fiziksel 

seviyede - evet, katılıyorum dostlarım. Ama Şahsiyet olarak yalnızca özgürlüğü 

hissetmedğiniz zaman - bilinçten özgürlük, bedenden özgürlük ve bu kaçınılmaz olarak ölü 

yanıltıcı dünyadan özgürlük ve gerçek Tanrı'nın Sevgisini hissettiğiniz zaman, onu 

karıştırmak ya da aşılamak imkansızdır. Şeytan bunu bir insana veremez. Onu ancak Allah 

verebilir. Bu nedenle, bilincin onu sildiği kişiler bile, yine de ruhlarında çaba gösterirler. 

Şahsiyetler olarak, onlar hala Ruhsal Dünya için çabalamaktadırlar. Tek şey, evet, zayıf bir 

konuma sahip olabilirler, onlar için zor olabilir. Ve burada yine dört insan tipine geliyoruz. 

Doğru mu? 

 

Tatiana: Bu tipler ruhsal yolda kendilerini nasıl tezahür ettirir? 

İgor Mihayloviç: Pekala, şöyle açıklayalım: Başlangıç pozisyonları herkes için 

aynıdır, her şey dengelidir. Güçlü bir Şahsiyet vardır ve zayıf bir Şahsiyet vardır. 

Dolayısıyla, “güçlü ve zayıf Şahsiyet” kavramı, sadece, kişinin Tanrı'nın Sevgisini, 

diyelim ki daha hızlı elde etme yeteneğini gösterir. Ama Şahsiyet doğduğunda, ikincil 

bilinç de doğar. Başlangıç pozisyonu temelde her zaman herkes için aynıdır… 

 

Tatiana: Her şey adil.  

İgor Mihayloviç: Evet, her şey adil. Tek şey şu ki, insan birinci türden ise, bu onun 

için son derece zor olduğunu gösterir. Bütün bunlar, AllatRa kitabında, bilinç için 

alışılmış örnekler üzerine iyi tanımlanmıştır. Böylece insan bu sürecin nasıl 

gerçekleştiğini bilinç vasıtasıyla fark edebilir ve anlayabilir. İlk türün bilinçlerini 

aşması zor. Neden? Çünkü, Ruhsal Dünya'dan gelen destek daha zayıf. Dördüncü 

türden birine kıyasla Şahsiyet olarak ona daha az ışık gelir. Doğru mu? Dördüncü tip 

için, bu bir fenerle aydınlanmak gibidir. Bunlar için daha kolay, onunla yaşıyorlar.  

Bilinç de güçlüdür, her şeyi alt üst edebilir ve onu tamamen farklı bir yönde 

kullanabilir. Diyelim ki güçlü bir şeytana direnmek de kolay değil. Çünkü Şahsiyet 

güçlüyse, şeytan da onu dengelemek için eşit güçte bir iblis verir. Ama dördüncü 

türden bir kişi manevi yola girerse, kolayca kazanır. 

Biliyorsunuz, açıkçası, pratik deneyime dayanarak, Melekler uyandığında harikadır, 

ama bu Melekler Ruhsal Dünyaya hizmet etmek için burada kaldıklarında daha da 

iyidir. Neden? İnsanlık olarak yardıma ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikir 

olmalısınız. Ve her birimizin yardıma ihtiyacı var. Herkes birinin omzuna yaslanmak 



ister. Herkes, diyelim ki, gerektiğinde birinin sevgi dolu kanadına sarılmak ister. Öyle 

değil mi arkadaşlar? Meleklere bunun için burada ihtiyaç var. Ama bir insan henüz 

gelişmiş ise kaçmışsa ve çoktan kaçmışsa… ve böyle insanları tanıyoruz, onlar adına 

seviniyoruz ama bu aynı zamanda üzücü. Üzücü çünkü herkes kaçarsa o zaman 

arkadaşlar, yardım edecekler nerede? Yapılacak çok iş var. Bu nedenle dördüncü tür, 

bilirsiniz, iyi… ama yardımcılar olarak… 

Tatiana: Dedin ki…  
 

İgor Mihayloviç: Igigi gibi, değil mi? 

 

Tatiana: Igigi gibi. 
 

İgor Mihayloviç: Igigi gibi. 
 

Tatiana: Evrenin diğer kenarında. 
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  
 

Tatiana: Onlar hızlı. Aslında bir zamanlar Melek olan insanların bu dünyada 

kalmalarının kesinlikle o kadar kolay olmadığını nasıl söylediğinizi hatırlıyorum. Ama 

aynı zamanda sistem tarafından bastırılan böyle çetin cevizlere de ihtiyacımız var 

çünkü sistem cevizi ezerken üzüm sıkmaz sözünü çok iyi hatırlıyorum. 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: Ve bir anlayış var, evet, sistem bu çetin cevizi, o güçlü insanları ezmek için 

kesinlikle daha fazla çaba sarf ediyor ama bu sayede üzümler korunuyor. 
 

İgor Mihayloviç: Etrafta olanlar, baskı… doğru, üzerlerindeki baskı azalır ve üzümler 

daha sağlam kalır… 
 

Tatiana: Evet ve böyle insanlardan daha fazla var... ve böyle insanların daha fazlası 

kalıyor... 

 

İgor Mihayloviç: Üzümler için daha kolay.  
 

Tatiana: Üzümler için daha kolay, bu dünyadaki insanlar için daha kolay.  
 

İgor Mihayloviç: Evet elbette. Ama çetin cevizler ateşe ve suya kendi içlerinde 

mücadele ederek girenlerdir dostlarım; insan çok şiddetli bir şekilde parçalanırken, 

anlayıp şeytanın gözlerinin içine baktığında ve şeytanın artık onu yendiğini fark 

ettiğinde. Ama onun şeytan olduğunu hisseder, şeytanla kendisinin karşı karşıya 

olduğunu anlar ama onu yenebileceğini de anlar. Biliyorsunuz, boksta olduğu gibi, 

birkaç turda düşse bile, üçüncü turda kazanır. Ana şey zaferdir. Ana nokta bu. Yani 

böyle insanlardan… 
 



Tatiana: Dediğiniz gibi, en harika savaş, yüzleşme ve eziyet içinde olduğunuzda 

değil, tam olarak Ruhsal Dünyaya Sevgi içinde olduğunuzdadır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette Sevgide. Bir yumruk festivalinde değil, Ruhsal Dünya için 

Sevgi vasıtasıyla kazandığınız zaman. Gücünüzü tüm Evrenin gücüne sahip olanla 

ölçmek imkansızdır. Şeytanla gücü nasıl ölçersiniz? Biliyorsunuz, bu gururdur. 
 

Tatiana: Bu arada bir önceki videoda bilinç planında imgeleri, şeytanı ve hayal 

gücünü yenmenin imkansız olduğunu tartışmıştık. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, imkansız. 
 

Tatiana: Hayattaki koşullar ve üzüntülerle ilgili herhangi bir şikayetin onu yalnızca 

güçlendirdiği her zaman söylenmiştir. Kafanızda konuşmayın… 
 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Arkadaşlar size basit bir örnek vereyim. Diyelim ki iki 

ölçek var. Tamam? Örneğin kumunuz veya madeni paranız var. Madeni para alalım, 

madeni paralar daha yakın. Tamam mı? Altın paralar? Tamam, altın paralar olsun. 

Altın para istiyorlar. Haydi arkadaşlar, parça değil, sadece altın para, biliyorsunuz.. 

Terazi var, altın var. Bir ölçekte ruhsal kurtuluşunuz varken, diğer ölçekte sizi 

cehenneme götüren bir illüzyon var. Öyleyse, madeni paraları nereye koyacaksınız? 
 

Tatiana: Elbette, ruhsal kurtuluşa.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette, maneviyata. Doğru. Oysa, sürekli dikkatinizi verdiğiniz 

empoze edilmiş bir düşünceniz varsa ve onu maneviyata koymazsanız, nereye 

varacaksınız? Hangi taraf dengeyi bozacak? 

 

Tatiana: Burada tam olarak terazi... 
 

İgor Mihayloviç: Her şey çok basit. Hayatınızın milisaniyesi ne kadar fazlaysa, boş 

bir yanılsamaya o kadar çok dikkat kırıntısı yatırırsanız, Hayata o kadar az yatırım 

yaparsınız. Bu arada, Hayat Tanrı'nın Sevgisidir. Bu çok basit. Aslında biliyorsunuz, 

en basit, en değerli, en güzel ve en arzu edilen yol Hayata giden yoldur. Bu, kişinin 

Ruhsal Dünya ile temas yoluyla Tanrı'nın Sevgisine gittiği zamandır. Daha iyi ne 

olabilir arkadaşlar? Bana göre, hiçbir şey. 
 

Tatiana: Peygamber, zikri uygulayanın ve her zaman Allah ile temasta olanın, dirinin 

ölüden farklı olduğu gibi, onu uygulamayandan da farklı olduğunu buyurdu. 
 

İgor Mihayloviç: Ölülerden. Hatta insanların önünde sadece mırıldanarak değil, 

gerçekten, ruhundan zikir söyleyen kişi, zaten Hayatın dalgalarındadır. Hayat zaten 

onun içinde üretilir. Bu bir üretim sürecidir. Yer değiştirmeler ve illüzyonlarla,  

kendini beğenmişlik ile yaşayana gelince, nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın. 

Evet, kutsal yerleri ziyaret edebilir, adına bir ön ek alabilir, ama içinde ölüdür. 

Öyleyse, kim farklı? Basitçe söyleyeceğim, dağlarda yükseklerde oturan ve içinde 

Allah'tan başka kimseyle iletişim kurmayan bir çoban mı, yoksa birçok mabet dikip 



Kabe'nin etrafında defalarca dolaşan ama içinde ölü olan bir adam mı? Kim daha iyi? 

Tanrı kime yardım eder ve Tanrı kimi korur? Şimdi yine aynı noktaya dönüyoruz. 

 

Tatiana: Seni koruması için, Allah'ın topraklarına nasıl girersin? 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve "Tanrı seni koruyor" ne anlama geliyor? Çünkü tüketici 

bilincimiz ne vaat ediyor? Manevi yoldaysanız, Tanrı sizi tüm meselelerinizde 

koruyacaktır. Tüm sağlık sorunlarınızı, tüm mali sorunlarınızı ve elbette aşk 

sorunlarınızı çözecektir çünkü mutlaka herkes sizi sevmelidir. İstek listenizde başka 

neler var? 
 

Tatiana: Güç, belki bir tür entellektüel hakimiyet. 
 

İgor Mihayloviç: Güç, doğru... Entellektüel hakimiyete sahip olmak için, okuman 

lazım.. 

 

Tatiana: Evet... ama düşüncelerde bir tartışmayı kazanmak.  

İgor Mihayloviç: Bu durumda pek olası değil. Güç konusuna gelince… evet, bu 

kesin, bir tartışmayı kazanmak. Biliyorsunuz, Tanrıya bir cinmiş gibi davranılıyor, 

bütün bunları senin yerine O yapmalı. Dostlarım, sizi hayal kırıklığına uğratacağım. 

Gerçekten ruhsal yola girdiğinizde ve Ruhsal Dünya ile tam bir temas kurmaya 

başladığınızda, Sevginizi gönderip karşılığında çok daha fazlasını aldığınızda, işte o 

zaman Allah sizi içinizdeki iblislerden korumaya başlar. Sadece kararlı olduğunuzda, 

kendinize güvendiğinizde ve bunu hak ettiğinizde. Ama O sizin günlük hayatınız ile 

ilgilenmez. Allah her şeyin Rabbidir. Özür dilerim, O Hayatın Tanrısıdır. Ve 

ahırlardaki pisliği temizlemek onun işi değil. Bu, var olduğumuz yerde kaçınılmaz 

olarak ölü bir yanılsamadır. Tanrı burada sizin yerinize herhangi bir meselenizi mi 

çözecek yoksa kaçınılmaz olarak ölü bedeninizle mi ilgilenecek? 

Biliyorsunuz, uygulayıcı olanlar, gerçekten ruhsal kurtuluşa ulaşanlar bunu biliyor ve 

anlıyordu. Çok eski zamanlardan beri bunun hakkında konuşuyorlar. Öyle değil mi? 

Bedenleri hastaydı, durumları şöyle böyleydi ama hep mutlu ve neşeliydiler. Eğer bu, 

şeytanın size söylediği gibi olsaydı - Tanrı'nın size borçlu olduğu ve O'nun yerine 

getirmesi gerektiği - o zaman ruhsal özgürlüğe kavuşanların hepsi saraylarda 

yaşarlardı, öyle değil mi? Ve kral olurlardı. Öyle değil mi? Kralların kralı olan İsa'yı 

hatırlayalım, öyle değil mi? Ama bilinç insanları nasıl da çarpıttı. Biraz hatırladım ve 

bu konuya geçtik. 

Tatiana: Bu keskin bir hikaye, İgor Mihayloviç. 
 

Igor Mihailovich: Ama gerçek... evet.  
 

Tatiana: İsa'nın Kudüs'e girmesi bile. Sonuçta, bir çok insan sevinçten uçarak, 

ağırbaşlı bir şekilde onu karşıladı... 

 

İgor Mihayloviç: Bir kral olarak.  



 

Tatiana: Bir kral olarak. 
 

İgor Mihayloviç: Oysa, daha sonra, onların kendileri... 
 

Tatiana: "Çarmıha gerin" diye bağırdılar.  
 

İgor Mihayloviç: "Onu çarmıha gerin", doğru. 
 

Tatiana: Beş gün geçti ve insanlar değişti... 
 

İgor Mihayloviç: Her şeyin neden bu kadar dramatik bir şekilde değiştiğini hiç 

düşündünüz mü? Çünkü O'nu Tanrı'nın Oğlu olarak ya da kendilerine ruhsal kurtuluşu 

getirecek bir peygamber olarak beklemiyorlardı. Bütün sorunlarını çözecek, 

kendilerine zulmedenleri silip süpürecek, onları iktidara getirecek bir cin gibi onu 

bekliyorlardı. Kendilerine zulmedenlere zulmedebilsinler diye. Bakın bilincimiz nasıl 

çalışıyor. Öyle değil mi? Onlar da O'nun mucizeler yaratmasını ve tüm sorunlarını 

çözmesini istediler. 
 

Tatiana: Onları politik baskıdan özgürleştirmesi için. Haklısın...evet. 
 

İgor Mihayloviç: Sağlık sorunlarını çözmesi, onlara para vermesi, güç ile donatması 

vs.  

 

Tatiana: Doğru söyledin: peygamberler daha büyük bir şey için geldiler - tüm 

insanları kurtarmak için.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette.  
 

Tatiana: Onları bu cehaletten ve öfkeden kurtarmak için.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Onlar ne yaptı? İlim verdiler.  
 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Buraya Hayat unsurunu getirdiler, herkese nasıl Yuvaya 

gelineceğini, nasıl Diri olunacağını gösterdiler. Bu olabilecek en yüksek değerdir. 

Buraya bizi kurtarmaya geldiler dostlar, bize Hayat vermek için. Ve bunu yapmak için 

değil… Bilinçte Hayatın ne olduğuna dair nasıl bir anlayışa sahibiz? Hayat iyi bir ev, 

iyi bir iş, toplumda iyi bir statü, maaş demektir… 

 

Tatiana: Sizi her zaman tatmin edecek durumlar. Evet, aynen, harici olanlar. Ama bu 

olacak mı? 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, tam olarak. Yani, sadece şeytanın hayatın ne olduğunu 

kafamızda nasıl çarpıttığına bir bakın. Ama hayat bununla ilgili değil. Gerçek bu. 

Biliyorsunuz, bazı konulara temas bile etmeye korkuyorum çünkü şeytan bunu kolayca 



manipüle edebilir ve anlayışınızı değiştirebilir arkadaşlar. Her ne kadar bunlar çok 

doğru ve adil konular olsa da. Değerli olduğunu düşündüğümüz şeyin, Senin 

Hayatınla, gerçek Hayatla, bitmeyen o Hayatla karşılaştırılınca hiçbir değeri yoktur. 

Önemli olan bu. 

 

Tatiana: Gerçekten de, İgor Mihayloviç, insanların bazı dış koşulların değişmesini, 

ama kendilerinin değişmesini istemedikleri ortaya çıkıyor. Ve burada, bilirsiniz, 

Avusturyalı bir psikiyatrist olan Frankl'ı hatırladım, bu izleyicilerimiz için çünkü 

Frankl'ı kesinlikle çok iyi tanıyorsunuz. Hikaye şöyle: Bir toplama kampındayken, 

umutsuzluğun üstesinden gelmelerine ve çaresiz durumdaki insanlara yardım 

etmelerine yardımcı olan şeyin sorumluluk alıp hayata karşı tutumlarını değiştirmeleri 

olduğunu söyledi. Önemli olanın hayattan ne bekledikleri, koşullarının nasıl 

değişeceği değil (İgor Mihayloviç: Yarın olacak bir şey değil), ama hayatın o anda 

onlardan ne beklediği olduğunu anladılar. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. 
 

Tatiana: Hangi eylemleri bekliyordu. Sadece bazı konuşmalar ya da başka bir şey 

değil… 
 

İgor Mihayloviç: Ama somut eylemler. 
 

Tatiana: Doğru, bu demektir ki...  
 

İgor Mihayloviç: Durumun kendisinin anlaşılması. Bir insan ümidini yarına bağlarsa, 

yarın özgürleşeceğine veya besleneceğine, o zaman yarın çok çabuk gelir ve inancı 

çöker, ümidi yıkılır. Ve o insanlar çok çabuk öldüler. Oysa durumu kabullenen ve 

yarın ne getirirse getirsin içsel inançlarına bağlı kalanlar, yarın için plan yapmayan, 

bugünü yaşayanlar hayatta kaldılar. Bu arada, bu basit ve iyi bir örnek. 
 

Tatiana: Ayrıca, biliyorsun İgor Mihayloviç, bir başkasının değişmesini veya bazı dış 

koşulların değişmesini istediğinde, o içsel durumu sabit tutmak istiyorsun, büyük 

ihtimalle o anda değişmiyorsun. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, değişmiyorsun. Tüm dünyanın değişmesini istiyorsun, ama 

kendinin değil. Oysa tüm dünyada değişimlerin olması için senin değişmen gerekir 

dostum. O zaman her şey değişir. Aynısı tüketici format ve Yaratıcı Toplum için de 

geçerlidir, öyle değil mi? 
 

Tatiana: Evet, elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Bu başka bir özel konu; Üzgünüm arkadaşlar, bunu getirmeyeceğiz. 

Çünkü böyle bir durumda çok konuşmamız gerekecek, daha doğrusu konuşmayacağız, 

daha doğrusu bizi uzun süre dinlemek zorunda kalacaksınız. Bu arada, zamanınıza 

değer veriyoruz çünkü sizi seviyor ve saygı duyuyoruz arkadaşlar. Öyleyse, Tatyana, 

belki de diğer tüm soruları arkadaşlarımızla bir sonraki toplantımız için erteleyelim. 

 



Tatiana: Böyle karşılıklı aktivite için çok teşekkür ederim! 
 

İgor Mihayloviç: Bir sürü soru var ve hepsi ilginç. Biliyorsunuz, açık söylemek 

gerekirse, insanlarla konuşmak ve bir geri bildirim almak, buna ihtiyacı olanların 

olduğunu kavramak bir zevk. Bu dünyanın henüz tamamen umutsuz olmadığını 

anlamak. Yani eğer gaf yapmazsak, her şey yoluna girecek. Arkadaşlar, birbirimizi 

sevelim. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. 
 

Tatiana: Çok teşekkürler.   
 

İgor Mihayloviç: Ve bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. 

Ve işte bir dipnot. Arkadaşlar, gerçekten, içtenlikle, kalbimin derinliklerinden teşekkür 

ederim. İhtiyacı olanlara yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sonuna kadar insan 

kaldığınız için teşekkürler. Sadece orada olduğunuz ve doğru yolda olduğunuz için 

teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. 
 

Tatiana: Teşekkür ederim.  
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler. 
 

 


