
RUHSAL DÜNYA HAKKINDA 
 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Bugün ALLATRA TV stüdosunda saygıdeğer İgor 

Mihayloviç Danilov'u ağırlıyoruz.  

 

İgor Mihayloviç: Selamlar!  

 

T: Igor Mihayloviç, izleyicilerimizin bir önceki video için ve özellikle bu videodaki 

manevi hediye için, her insanın, her izleyicimizin kalbini dolduran gerçek neşenin, gerçek 

yakınlığın o muhteşem hissi için, o kadar yoğun olan, o kadar bol olan, bütün alanın bu 

Sevgi ışığı ile ışıldadığının göründüğü o muhteşem içsel Sevgi dalgası için minnettarlık 

sözlerini size büyük bir sevinçle iletmek istiyorum. 

 

Biliyorsun, bu deneyimi bilinç ile tanımlamak çok zor ve bu deneyimi zihin ile anlamak 

çok zor, çünkü bilinç Ruhsal Dünyanın doğasını anlamaz. Burada ne söylenebilir?  

 

Peki, burada ne söylenebilir? Bazen bilinç, maddi yaşamın bazı yönlerini bile çok zayıf 

anlar. Evrenin ve etrafındaki dünyanın yapısını çok az bilir ve en talihsiz şey, bazen 

insanın kendi doğasını bile çok az bilmesidir. 

 

Bir önceki videoda ilginç bir noktaya değinmiştiniz. Bilincin sürekli olarak "Tanrı'dan 

önce ne vardı? Tanrı nasıl ortaya çıktı ve kaynaklandı?" sorusuna takılıp kaldığını 

söylediniz. Ve izleyicilerimiz bunun gerçekten böyle olduğunu, bilincin bu üç boyutlu 

dünyanın olduğunu, sonlu Evren olduğunu anladığını ve bunun arkasında evet, bir 

yerlerde Tanrı varmış gibi göründüğünü söylediler. Ama herkesin aklında hala şu sorular 

vardı: "Tanrı'nın gerçeğinin ötesinde ne var? Tanrı nasıl ortaya çıktı ve meydana geldi?" 

 

IM: Pekala, basit bir şeyle başlayalım. Tanrı gerçeğinin ötesinde hiçbir şey olamaz. 

Ruhsal Dünya sınırsız ve sonsuzdur. Evet, bilincimiz bunu algılamıyor. Dünyamızın 

sınırlarıyla çok sınırlıyız. Ve bilincimiz Evrenimizden öteye gidemez; bunu algılamaz. 

Evrenimizin ne olduğunu bile kafamızda zar zor kavrayabiliyoruz. 

 

Evet, hayal gücü ile bir şeyleri düzenleyebiliriz, bir çok galaksilerin birbirlerinden çok 

uzak olduklarını. Ama bu hala sonlu bir dünyadır. Maddenin varlığı ile sınırlıdır. Oysa 

Evrenimizin ötesinde olanı hayal edemeyiz. Ama yine, sadece bakın, bilincimizin nasıl 

çalıştığı ilginç - hemen şu soruyu soruyor: "Tanrı'nın Dünyasının ötesinde ne var? Her 

yerde ve her yerde olan Tanrı'nın sonsuz, sınırsız Dünyası varsa, onun ötesinde bir şey 

olmalı." 

 

Ya sonsuzsa ve her yerdeyse? Biz hala Tanrı'nın Dünyasının sonsuzluğunu zihnimizle 

sınırlamaya çalışıyoruz. Ve elbette bilincimizin sınırlılığı da burada yatıyor. Dahası, 

anlıyoruz, Evrenimizin maddi olduğunu, varoluşa geldiğini ve sona ereceğini, biteceğini 

kavrıyoruz. Er ya da geç, her şey sona erecek. İşte benzetmeyi bilinçaltında, hatta 

istemeden çizdiğimiz yer burasıdır. Ama sahip olduğumuz soru şu: "Tanrı'nın 

Dünyasından önce ne vardı? Tanrı varsa, Tanrı'nın Dünyası varsa, bu nedenle bir 

zamanlar ortaya çıktı, öyle değil mi? Bir kez ortaya çıktıysa, bir gün sona ermesi oldukça 

mantıklı." 

 



Tanrı'nın Dünyasının sonsuz olduğunu ve ebedi olduğunu algılamıyoruz. Her zaman 

oradaydı, oradadır ve her zaman orada olacak. Evrenimiz, Tanrı'nın Dünyasının 

sınırsızlığına ve sonsuzluğuna kıyasla çok kısa bir an için var olur. Bana öyle geliyor ki, 

bu paradoks tam olarak Tanrı'nın Dünyasının gerçekte ne olduğunu anlamadığımız için 

bilincimizde ortaya çıkıyor. 

 

Açıklamaya çalışacağım dostlarım, çünkü soru aslında ciddi ve birçok dini 

organizasyonlarda farklı şekillerde çok aptalca cevaplanıyor. Neden? İnsanlar 

karşılaşıyor; Bilgiye sahip değiller, tecrübeye sahip değiller ve geçmişte bilinen şeyleri 

unuttular, şimdi zihinden yorumlamaya çalışıyorlar. 

 

Ya da "Tanrı her zaman vardı, bu nedenle O ebedidir" gerçeğine değiniyorlar. Ama böyle 

bir kavram var; zihnimizle anlaşılması için açıklamaya çalışacağım. Tanrı'nın Dünyası 

neden ebedidir ve her zaman öyle olmuştur ve vurguladığım herhangi bir maddi Evren, 

bizimki de dahil olmak üzere neden sınırlı ve geçicidir? 

 

Evrenimizin nasıl organize edildiğine bir bakalım - o dinamiktir: hareket etmeyen bir 

şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok, tek bir parçacığımız yok, tek bir enerji tezahürü yok, 

hareket etmeyen tek bir dalga yok. Sürekli hareket halindeyiz. Ve bu hareket zamanı üretir 

veya zaman hareketi üretir. Burada önemli değil, bu konuda da uzun süre tartışabilirsiniz, 

ama bu bir kombinasyondur: hareket ve zaman. 

 

Zaman var olduğu için, her şey sonlu olacak. Hareket olduğu için, o bir gün duracaktır. 

Yani bu hareketin momentumunu sağlayan enerji tükenir ve her şey var olmaya son verir. 

Ve tüm bu enerji sıkıştırmaları parçalanır. Neden “enerji sıkışmaları” diyorum? Çünkü 

eğer dünyanın daha derinlerine inersek, mikrodünyaya, mikrodünyamıza, kuantum 

sınırının ötesine, parçacıklardan, enerjiye, bir dalgaya geliriz. 

 

Bu arada dalga da bir şeylerden oluşuyor. Ve yapıldığı şeyin de kendine has özellikleri 

vardır. Şimdiye kadar, hepsi bizim için sadece kelimeler, oysa kadim zamanlarda bu 

biliniyordu ve kadim zamanlarda tanımlandı. Ve şimdi, binlerce yıl önce dünyanın 

yapısının mikro düzeyde tanımlandığına dair tarihsel kanıtlar bulabiliriz, sadece şimdi 

elde ettiğimiz bir şey.  

 

Kuantum dünyasının ne olduğunu henüz bilmiyoruz; kuantum dünyasının yasalarını 

bilmiyoruz; sadece tahmin ediyoruz. Yaptığımız ve şimdiye kadar nedenini 

anlayamadığımız tek gözlem, dolaşmış parçacıkların etkileşimi: paradoksal olarak 

fiziğimizin mantığına aykırı davrandıkları, bu şekilde söyleyelim. Mikroparçacıkların 

fiziği tamamen farklıdır. Oysa onların ötesinde olan, o mikro dünyadan bile kökten 

farklıdır. 

 

Evrenin dışında olan Ruhsal Dünya nedir? O statiktir; onda hareket yoktur. Ve 

bilincimizin bunu da algılayamadığı yer burasıdır: "Nasıl olur - yaşam var ve çok dinamik 

bir yaşam..." Neden? Çünkü Tanrı'nın Dünyasında her zaman neşe vardır; her zaman bir 

renk yığını vardır. Renkleri nasıl algılarız?... Renkleri, tonları ve ışığı belirli bir hareket 

olarak algılarız. Öyle değil mi?  

 

Tatiana: Bilinç için hayat her zaman harekettir, doğru.  



IM: Elbette. Ve ışık? O hareket değil mi? Işık durdurulamaz. Işığın duracağı koşulları 

yaratamayız; özel koşullar altında yavaşlatabiliriz ama durduramayız. Oysa, günümüzde 

hareketin yavaşlatıldığı bazı deneylerin yapıldığını söylemeliyim: özel sıcaklıklar, özel bir 

gaz var (hepsi oldukça karmaşıktır) ve bu koşullar altında ışığın hızı yavaşlar. 

 

Ama deneyin kendisi Güneş Sistemi ile birlikte hareket eden gezegenimiz üzerinde 

yapılıyor; gezegen, galaksiyle birlikte Güneş Sistemi'nde hareket ediyor… Bunların hepsi 

uzun süredir devam eden bir hareket. Mikro dünyanın daha derinlerine inersek, bu 

muazzam bir harekettir. Orada hızlar muazzamdır. Tam olarak bu hızlar, 

mikropartiküllerin hareket ettiği muazzam hızlar, sonluluğu belirler ve zamanı yaratır, 

ama aynı zamanda yerçekimi dediğimiz şeyi, yani mikropartiküllerin etkileşimini de 

üretirler. 

 

Sonuçta, makro nesnelerin etkileşimi yerçekimi yaratmaz. Yerçekimi mikro düzeyde 

üretilir. Evet. Ama bugün yerçekimi konusunu gündeme getirmeyeceğiz. Tabii ki ilginç 

bir konu, ama bugün için değil. Umarım şimdi en azından biraz netleşir. 

 

Yine de dostlarımız, “Bu tamamen belirsiz: Maddi dünyamız hareket, oysa Ruhsal Dünya 

ise mutlak statik” diyecekler. 

 

Tatiana: Bilincin yaşamın hareket olduğunu gerçekten anladığını doğru bir şekilde 

kaydettiniz. Öyleyse bunun için, manevi açıdan bile, insanın ne yapması gerekiyor? 

Sürekli olarak bazı hedeflere ulaşmak, ruhsal yolda ilerlemek. 

 

IM: Doğru. 

 

Tatiana: Bilinç için dinamik olanların dışındaki her şeyin belki sıkıcı olduğu görünüyor... 

 

IM: Bilinç bunu algılamaz. Neden? Ruhsal Dünyayı fethetmeliyiz, yani, onu 

savunmalıyız.  

 

T: Bazı amaçlara ilerlemek, bu Sevgiyi elde etmek.  

 

IM: Doğru. Ve bu neye sebep oluyor? Sözde "kutsal yerlerin" ortaya çıkmasına neden 

oluyor. Dünyamızın dinamik doğası gereği bilincimizden bu kutsal yerlere doğru hareket 

etme arzusunu ortaya çıkarır. Sözümona, "orada bize ... verecek bazı enerjiler var..." Biz - 

kimi kastediyor? Bedenimize mi enerji verecekler? Bu olur, tartışmıyoruz. 

 

Ama kutsal yerler, en yüksek miktarda birincil enerjiye - Allat'ın enerjisine - sahip olan 

yerlerdir. Ve bu, sizin dediğiniz gibi, bir zamanlar sahip olan ve şimdi bu güçlerin artan 

bir konsantrasyonuna sahip olan bazı yerlere bağlı değildir. 

 

Böyle şeyler de var, ama mesele bu değil. Bunu algılamaya hazır değilseniz, o zaman 

nerede olursanız olun onu algılamazsınız ve bu size manevi olarak hiçbir şekilde yardımcı 

olmaz. Ama eğer insan gerçekten ruhsal gelişime odaklanıyorsa, mücadele ediyorsa, ilk 

temelleri uyguluyorsa... Oysa ruhsal yolda ilk temel nedir? Dikkatin gücü. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru, dikkatinizin gücünü yatırdığınız yer.  



IM: Yani, onu doğru şekilde dağıtmak. Dikkati nereye yatırırsanız, ürettiğiniz o olur. Bazı 

yerlere gelirseniz veya bu güçlere aşırı derecede sahip olan, bu güçleri kendisi yayan 

biriyle iletişim kurarsanız - bunu hissedersiniz. Bütün insanlar bunu hisseder. Ateistler 

bile hisseder, buna farklı isimler verirler, farklı algılarlar, ama gerçek kalır: insan bunu 

hisseder. 

 

Onu aldıktan sonra bile, bu gücü daha sonra nerede harcıyor? Maddeye. Başka bir deyişle, 

bu güç büyüye gidiyor. Bazı ek güçler aldıysak, bu bir şeyler yapabileceğimiz anlamına 

gelir. Ve bilincin hemen "Hadi, hayal edin, düşünün, yatırım yapın ve elde edin" dediği 

yer burasıdır. Öyle değil mi? Aldatma buradan kaynaklanır: ruhsal kurtuluş değil, gerçek 

Sevgi değil, Ruhsal Dünya için çabalama değil, ama önemsiz maddi şeyler için: sağlık, 

zenginlik veya başka bir şey. 

 

Her şey çok basit. Bilincimiz bu şekilde düzenlenmiştir. Yine Ruhsal Dünyanın statik 

doğasına dönersek, bilincimiz bunu algılamaz. Neden? "Durağan olduğu için hiçbir yerde 

hiç hareket etmez..." Ama konu şu ki Ruhsal Dünya hiçbir yerde hareket edemez: 

herhangi bir yerde veya yönde. O her yerdedir. 

 

Ve bizimki gibi evrenler Ruhsal Dünyada çoktur. Ve hepsi içlerinde dinamikler. Yine de 

Ruhsal Dünya ile karşılaştırıldığında hiçbir şey değildirler. Hareket edecek yeri yok. O 

ebedidir.  

 

Tatiana: Çoklu evrenlerden söz ettin. Diyelim ki bu çoklu evren konusu, insanların 

zihinlerini uzun süredir karıştırıyor. Her ne kadar günümüz dünyasında çok fazla bilim 

kurgu ve buna dayalı film olduğu için (IM: İnsanlar açıklamaya çalışıyor…), bunu farklı 

bir şekilde anlıyorlar: bunlar aynı karakterlere sahip olan bir tür alternatif gerçeklikler.  

 

IM: Arkadaşlarımıza daha basit bir şekilde açıklayacağım: Çoklu evren teorisi, bir 

noktada ortaya çıkan çoklu evrenlerin paralel olarak var olduğunu ima eder. Bu gerçekten 

böyle. Bu bölgede bile, evrenimizin bulunduğu uzayda çok sayıda paralel evren var. 

Farklı bir frekans. Bu kadar. Temel frekansı kastediyorum. Buna geri döneceğiz. 

 

Modern anlayışta çoklu evrenler nedir? Modern anlayışımıza göre evrenimiz bir noktadan 

ortaya çıkmıştır. Madde var, antimadde var, titreşimlerin farklı bir frekansı ve etkileşimler 

var ve bunlar birbirine karışmazlar. Ama her şey, paralelde, hafif bir sapma ile 

gerçekleşir. Başka bir deyişle, bu evrene paralel olarak, modern çoklu evren teorilerine 

dayanarak, her yerde bir ve aynı Tatiana var, diyelim ki bu evrenlerden onlarca var, bu 

evrenlerde onlarca Tatiana var. 

 

Evrenimizde, üç boyutlu gerçekliğimizde, Tatiana sorular sorarak burada oturuyor ve 

onunla ve sizlerle konuşuyoruz. Oysa paralel bir dünyada, tam tersi: Tatiana burada 

oturuyor, ben ona sorular soruyorum ve o yanıtlıyor.  

 

Tatiana: Veya kameranın arkasında oturuyor.  

 

IM: Veya kameranın arkasında oturuyor ya da bir yerde bir şeyle meşgulken başka bir 

yere henüz varmadı. Yani, çokluk, ama yine de her yerde Tatiana. Çok komik ve saçma. 

Neden? Çünkü bireysellik diye bir kavram var. Bu imkansız. 



Evrenler vardır ve paralel olarak gelişirler. Ama şu şekilde söyleyeceğim: sadece insanlar 

birbirine benzemiyor, galaksiler bile birbirine benzemez. Evet, çeşitli yaşam formları var, 

yasalar aşağı yukarı aynı, spiral bir gelişim var - her şey aynı kalıplara göre gelişiyor, ama 

galaksiler bile birbirine benzemiyor. 

 

Biliyorsun, sana anlaman için bir örnek vereceğim, bu çok basit. Siyah bir arka plan, bir 

hız kamerası ve bir kaşık kuru un alıyoruz. Fırlatıp hız kamerasına çekiyoruz. Kaşığı 

milyonlarca kez fırlatacağız - ve milyonlarca kez tamamen farklı bir resme sahip oluruz. 

Yani un, aşağı düştüğünde asılı kalan malzeme tamamen farklı bir desen üretecektir. 

 

İster bir milyon kez, ister bir milyar kez fırlatalım, asla mutlak bir aynılığa ulaşamayız. 

Çoklu evrenlerin özü budur. Evet, çokturlar, evet varlar, kimse bunu inkar etmiyor ve 

aslında bazı şeyleri deneysel olarak zaten kanıtlayabiliriz ama onların da kendi hayatları 

var. 

 

Ve şimdi bir soru ortaya çıkıyor: Tek ve aynı noktadan birçok evren nasıl ortaya çıkabilir? 

Sadece açıklığa kavuşturmak için, her şey temel titreşime bağlıdır. 

 

Tatiana: Rezonans.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Başka bir deyişle, bu evrensel rezonans veya temel titreşim, 

evrensel titreşim nedir? O, belli bir frekansta çalışan şeydir. Bu arada, tüm madde tek bir 

enerjiyle beslenir. Tüm Evren tek bir enerjiden oluşur. Anlıyorum, şu anda çok sayıda 

soru var. Hayır. Her şeyi doğuran bu tür enerjiden kaynaklanan çok sayıda yayılımımız 

var; ve her şey onun üzerinde yaratılır ve onun sayesinde her şey var olur. 

 

Sadece daha sonra, bu tür enerjilerin bir çeşitliliği ortaya çıkar ve bu çeşitlilik tamamen 

farklı bir rezonans üretir. Bu nedenle, her birimizin kendi şekli vardır. Bir bilgi yapısı 

olarak DNA ve RNA'mızın mikro düzeyine bakarsak, rezonanstaki farkı görürüz: sadece 

proteinlerin ve moleküllerin pozisyonu değil, aynı zamanda benim bedenimdeki ve 

Tatiana'nın bedenindeki DNA'mızdaki etkileşimin rezonansında bile farkı görürüz. Kendi 

frekanslarında çalışırlar. Birbirleriyle rezonansa girerler, ama asla ortaklaşa çalışmazlar. 

 

Neden? Onun DNA'sı ve benim DNA'mın tek bir rezonans içinde çalışması için koşulları 

bile yaratamazdık. Aksi takdirde karışırlardı. Bu çok basit. Ama çok daha derinde, 

kuantum sınırının ötesinde ne olduğuna bakarsak, evrensel frekansta çalışan o enerjiye 

geliriz, yani evrensel rezonansa geliriz. Farklı şekillerde adlandırıldı, ama çok eski 

zamanlardan beri “Allat'ın güçleri” olarak adlandırıldı. Başka bir deyişle, tek bir Allat 

damlası tüm Evrenimizi doğurur. Bu nedenle, Evrenin tek bir noktadan ortaya çıktığı 

kısmen doğrudur. 

 

Tatiana: Big Bang teorisi, evet. 

 

IM: Doğru, Big Bang teorisi. Ama o sınırlıdır ve durmaz ve daha sonra tek bir noktada 

sıkıştırmaz. Madde ... olamaz.  

 

T: Bir noktaya sıkıştırılmaz... 



IM: ... böyle bir ölçüde sıkışacaktır. Her ne kadar bunu söylemeye çalışsalar da ve bu 

bizim zihnimiz için daha mantıklı. Oysa, bu teoriyi destekleyenler, bir yığın maddi 

nesnenin, devasa nesnelerin nasıl ... olduğunu açıklayamazlar… 

 

Pekala, fazla uzağa gitmeyelim, bir nötron yıldızı alalım (nötron yıldızının ne olduğunu ve 

yoğunluğunun ne olduğunu anlayanlar için) veya modern fizik anlayışında bir kara deliği 

ve ne kadar sıkıştırılmış olduğunu ele alalım. En büyük kara deliğin bile çekirdeğinin 

hacmi nedir? Aslında bir noktaya eşit mi? Basit bir soru. Elbette, değil. 

 

Hacimleri görüyoruz, yoğunluğu çok yüksek olmasına rağmen modern fizik açısından bile  

bir kara deliğin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz (teorik olarak yüksek olmalı). Ve tüm 

maddeyi tek bir noktaya sıkıştırmak neredeyse imkansızdır. 

 

T: Yok olurdu.  

 

IM: Elbette. Madde yok olurdu. Madde aslında bir tezahürdür… İşte bunu söylüyorum, 

bir diğer sıkıntı da kuantum sınırının ötesine bakmamızı sağlayacak uygun donanıma 

sahip olmamamız. 

 

Ve bir soru daha var: kadim insanlar bunu nereden biliyorlardı? Aslında onu tanımladılar: 

Orada ne var ve Ruhsal Dünyadan getirilen tek bir damladan nasıl üretiliyor ve bir 

fanteziye dönüşüyor. Oysa bu gerçekten bir fantezi. Bizim alanımız nedir? Bunlar 

yalnızca Ruhsal Dünyadan gelen düşüncelerdir, yani dikkatin yatırıldığı bir noktadan 

gelen. 

 

Böylece bütün bir Evrenimiz ortaya çıktı. Ve ona paralel olarak bir yığın başka Evrenler 

ortaya çıkıyor. Şimdi, açıklayacağım çünkü konuyu dağıtıp sonra unuturuz. Tüm 

maddemizin evrensel rezonansı ne anlama geliyor? Yine, az ya da çok büyük nesnelerin 

hepsinin farklı rezonansları vardır. Tüm tezahürler, hatta enerji seviyesinde bile, Allat'tan 

kaynaklanan enerjiler, kendi frekanslarına, genliklerine vb. sahip olmaya başlarlar. 

 

Anlamak için aşağıdakileri alalım. Arkadaşlarım evdeyseniz veya ofisteyseniz şöyle bir 

etrafınıza bakın: bir buzdolabı, mikrodalga fırın olduğunu varsayalım, elektrikli cihazlar, 

tost makineleri, kahve makineleri ve hayal edilebilecek her şey - bunların hepsi kendi 

rezonanslarında çalışır.  

 

T: Doğru, her biri kendi işlevine sahip, yani, bireysel olarak.  

 

IM: Her birinin işlevi vardır, her biri kendi yolunda bir miktar enerji üretir (termal enerji 

veya tam tersine soğuk), kendi tarzında titreşir, belirli bir hacim kaplar ve bir şekilde 

birbirleriyle etkileşime girerler. Yani bunlar tamamen farklı cihazlar. Öyle değil mi? Ama 

ne ile çalıştıklarına bakarsak, aynı elektrik enerjisiyle çalışıyorlar. Tüm bunları besleyen 

tüm elektrik enerjisinin belirli bir frekansı vardır: belirli bir kilohertz sayısı, belirli bir 

voltaj, belirli bir amper ve diğer her şey. Doğru mu? 

 

Böylece, tek bir kaynaktan gelirler ve belirli bir işlevi yerine getirirler, ama hepsi kendi 

yollarıyla farklıdır. Aynı şekilde maddi dünya da oluşur. Aynı şekilde maddi dünya da 

şekillenir: Bilgiye göre, bir programa bağlı olarak ya bir taş yaratılır ya da bir insan. Ve 



herkes kendi işlevini yerine getirir. Elektrik enerjisi olmadan, tüm bu ekipman hurdadır. 

Hayır. Burada bir fark var. 

 

Ofiste veya evde elektriği kesersek dediğiniz gibi tüm bu donanımlar sadece dolaplar, 

kutular ve kaplar haline gelir ve yer kaplar. İşlevsel olmazlar. Oysa Allat'ı kapatırsak, tüm 

madde ortadan yok olur. Biliyorsunuz, bu bir hologramı kapatmak gibidir - ve sadece 

boşluk olur. Ama bu durumda, eğer bu Evrenimizle ilgiliyse, boşluk bile olmayacaktır. 

Her şey basitçe yok olur ve tekrar Tanrı'nın Dünyası vardır. Bu, Ruhsal Dünyaya dahil 

olmak gibidir.  

 

T: Ayrıca, az önce bir hologramdan bahsettiniz. Bir başka ilginç teori daha var: Geçen 

yüzyılda, fizikçilerden biri, hepimizin, insanların kolektif olarak gerçekliğimizi 

oluşturduğu varsayımında bulundu. Başka bir deyişle, tezahür etmiş olan bir dünya var - 

her şeyi hissettiğimiz dünya, fiziksel dünyamız ve süptil bir dünya var - birleşik bir bilinç 

ve potansiyel. Yani, tıpkı bir lazer ışınının bir filmden geçmesine izin verdiğimiz ve onun 

bir görüntü, bir hologram oluşturmasına izin verdiğimiz gibi, aynı şekilde biz, tüm 

insanlar, bu kolektif enerjinin bir filmden geçer gibi insan bilincinden geçmesine izin 

veriyoruz ve bu bir hologram, yani fiziksel gerçekliğimizi yaratıyor. Bu gerçekten doğru 

mu?  

 

IM: Bu gururdur. Açıklayayım. “Biz gözlemciler olarak enerjiyi gözlemlersek, madde 

haline gelebilir (fiziksel deneyler var). Bu nedenle, gözlemimiz maddeyi oluşturur. Öyle 

değil mi? Ve burada, kafamızdaki iblislerimiz, deyim yerindeyse, bizi Tanrı'nın 

büyüklüğüne yükseltir, "bizim sayemizde, tüm Evren oluştu". Oysa, biz yokken, Evren 

gerçekten var değil miydi? 

 

Bu nedenle, bu teoriyi detaylandıracağız: “Başka gezegenlerde başka insanlar da vardı, 

onu oluşturdular.” Fakat gezegenler ortaya çıkmadan önce her şey nasıl ortaya çıktı? Nasıl 

yaratıldı? 

 

T: İgor Mihayloviç, insanların o kadar ilginç bakış açıları var ki, "biz insanlar son 

zamanlarda yaratıldığımız ve Evrenimiz nispeten genç olduğu için, Tanrının bu kadar çok 

zamanı olduğuna göre, dünyayı yaratmadan önce gerçekte ne yapıyordu?" 

 

IM: "Yapacak hiç bir şeyi yoktu, öyle değil mi. Öyleyse ne yapıyordu?" 

 

T: Bilinç anlamaz ... 

 

IM: Evren genç; bu zamandan önce, hiç bir şey yoktu. Şimdi Evrenimiz ortaya çıktı ve 

Tanrının yapacak bir şeyleri var: herkese göz kulak olmak, yaşam kitaplarını derlemek, 

programlarımızı yazmak, herkes ile ilgilenmek.  

 

IM: Ama biz yokken O ne yapıyordu?" Peki arkadaşlar sizin böyle düşünceleriniz yok 

mu? Var. O adama dönelim. Bence bu da ilginç bir soru, bununla biraz sonra ilgilenelim.  

 

Evren'i oluşturduğumuzu öne süren adam kısmen haklı, ama kendisi bile neden haklı 

olduğunu ve ne hakkında haklı olduğunu bilmiyor. O Şahsiyet olarak haklı, ama bilinç 

olarak değil. Ve elbette, insanlar olarak Evrenin, genel olarak tüm maddenin oluşumuna 



katkıda bulunduğumuzun bu içsel hissi, bu içsel anlayışı, her birimizde Ruhsal Dünyadan 

bir parça olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. 

 

Ruh vardır ve bir yansıma olarak Şahsiyet var. Bütün bunlar… diyelim ki anlayış için, 

maddi dünyamızın yüksek boyutlarında yer alıyor, ama o maddi dünyadadır. Ve içimizde 

Ruhsal Dünyanın bir parçası olduğu için, bu parçanın bu dünyanın yaratılmasına katılması 

doğaldır. 

 

Diyelim ki, örneğin, çörek kızartıyorsanız veya fırında pişiriyorsanız, bu sürece dahil 

misiniz? Bedeninizdeki her hücre, her enerji bu sürece dahil olur. İster çörek pişiriyor 

olun ister bir Evren yaratıyor olun, tüm bedeniniz buna dahil olur. Ve, ya bedeninizin bir 

parçası, yarattığınız ürüne girerse… 

 

Neden? Çünkü o siz olmadan yaratılmayacak ve onu sürdüren sizsiniz (eğer önceden 

Ruhsal Dünya ile maddi Evrenimiz arasındaki ilişkiye değindiysek). Hayat olan şey 

olmadan, Hayat hiçbir şeyden kaynaklanamaz. Yani, basitçe var olan ve Hayatı üreten 

hiçbir şey olamaz. Hayır. Hayat, Hayattan kaynaklanır. 

 

Bir soru: geçici yoksa daimi hayat mı? Ve burada muazzam bir fark vardır. Neden? Çünkü 

Ruhsal Dünya ebedidir. Onun içindeki her şey ebedidir. O durağandır, o oradadır, ama her 

zaman farklıdır. Ruhsal Dünyada bir anın başka bir anı tekrarladığı tek bir an yoktur. 

Bizim anlayışımızda bile böyle bir şey yoktur. Her şeyden önce, orada bir an var olmaz.  

 

İkinci olarak, sürekli çeşitlilik vardır. Ama bizim anlayışımızda, çeşitlilik dinamiktir. 

Bizim anlayışımızda, Ebedi Sevgi sıkıcı olurdu. Daimi neşe, mutluluk, Sevgi - 

bilincimizin bunları anlamadığını kabul etmelisiniz. "Bu imkansız, çok sıkıcı olurdu" der. 

Öyle değil mi? 

 

IM: Bu, bilincimizi bir tür üzüntüye sokar: Bu nasıl olabilir? Ama insan ruhsal yola 

girdiğinde ve gerçekten, gerçekten, Ruhsal Dünyadan bir karşılık aldığında, Ebedi Dünya 

ile iletişimin her anının çok değerli ve güzel olduğunu fark eder. Ve daha fazla pratiğe 

sahip olanlar ve gerçekten Ruhsal Dünya ile kesintisiz bir ilişki içinde olabilenler, her 

nasılsa, henüz kimse bunun sıkıcı olduğunu söylemedi, değil mi? 

 

Oysa Ruhsal Dünya ile iletişim kurma konusunda pratik deneyimi olmayan, onunla 

yaşamayan insanın bilinci tam olarak böyle engeller ve çıkmazlar yaratır. İnsanlar, 

“Haydi, bu yine durağan, bu yine sevgi” der. Sevgiyi nasıl algılıyoruz? Sevişmek, birini 

sevmek, ama iş birini sevmek olunca bu birinin size itaat etmesi ve istediğinizi yapması 

gerektiği anlamına geliyor. Öyle değil mi? 

 

Sevmeyi bilmiyoruz. Biz, insanlar.. "Sevgi" dediğimiz şey, onu ya bir tür sorumluluğa ya 

da tüketiciliğe yükseltiyoruz. Bütün ilişkimiz buna dayalıdır: ya bir şeyler almalıyız ya da 

bir şeyler vermeye zorlanmalıyız. Ve sevgi yakınlıktır... Beni bağışlayın, hayvanları bile 

seviyoruz, öyle değil mi? Maddi bir nesne için sevgi nasıl olabilir? Örneğin, “arabamı 

seviyorum” gibi basit bir ifade, ama bu ifade zihinden gelir. Senin için değerli, hayatın 

boyunca kazandığın son parayı topladın, kendine bir araba aldın ve şimdi ona kendi 

hayatın gibi değer veriyorsun. Böyle insanlar var. 

 



T: Tüm dikkatin onda, evet. Hayatını ona koymalısın.  

 

IM: Evet, yani, orda... Tam anlamıyla söyledim: Bütün hayatını bu arabaya vermişsin, 

yani tüm dikkatini. Oysa dikkat bizim hayatımızdır. Ve Tanrı'nın Sevgisi yerine bir araba 

edindiniz. Bu geçicidir ve bilinç bunu anlar. Ama Ebedi olanı nasıl kazanabileceğinizi, 

Hayatı doğuran Sevgiyi nasıl kazanabileceğinizi anlamaz. 

 

Hayat sürekli çeşitliliktir; dinamikte mutluluktur, ama o statiktir. Görüyorsunuz, burada 

"dinamik ve statiğin" çelişkisi var. Sonuçta, o çeşitlidir, bu nedenle dinamiktir, ama her 

zaman durağandır. Bunu anlamak imkansızdır. Anlamanız için size basit bir örnek daha 

vereceğim, çünkü insanları sadece zihinleri ile çözmeye çalıştıkları için biraz çıkmaza 

sokacak bir konuyu gündeme getirdiğimizin farkındayım. 

 

T: Eğer bilinç tarafından yönlendirilirse, o zaman evet.  

 

IM: Elbette. Bilincin yönlendirmediği kişiler onu hisseder, anlar ve böyle sorular 

sormazlar; yanıtları kendileri bildikleri için onlara ihtiyaçları yoktur. Yanıt arayanlar ise 

arayış içindedir. Basit bir örnek vereceğim. Ruhsal Dünyada hareket yoktur. Yani insan A 

noktasından B noktasına hareket ederek gidemez. Burada, bir yerden bir yere gitmek 

için… Karşıdan karşıya geçmek için: sokağın bir tarafından diğer tarafına çok fazla enerji 

harcayan hareketler yapmanız gerekiyor; geçmeniz gerekiyor. 

 

Ruhsal Dünyada, aynı anda her yerde olabilirsiniz. Aynı anda her yerde. Olmanız gereken 

noktada olabilirsiniz. Hareket etmiyorsunuz. Çelişki budur. Burada uzayda hareket etmeye 

zorlanırsak, Orada uzay yoktur. Anlayış için, uzay sınırlı bir hacimdir; yani, her ne ve her 

nerede olursa olsun, sınırlıdır. 

 

Oysa orada - sınırlar yoktur. Nerede olmak isterseniz, oradasınız, çünkü orada olmak 

istiyorsunuz ya da olmanız gerekiyor. Hepsi bu. Bu doğru olmayan bir örnek. 

Vurguluyorum, bu böyle değil, ama anlamak için. 

 

Örneğin, şu anda bulunduğunuz yerde, gezegenimizdesiniz ama Mars'a gitmeniz 

gerekiyor. Paranız yok; Elon Musk arkadaşınız değil, şansınız sıfır. Ama belirli becerilere 

sahipseniz, tek yapmanız gereken, diyelim ki zihinsel olarak oraya gitmek. Ve işte çelişki. 

Burada bizim için, hareket etmek için bile, astral projeksiyon demek istiyorum, buradan 

oraya hareket etmek zorundayız. Ve şimdi hayal edin… 

 

Yine, gerçekten yeterli ruhsal deneyime sahip olanlar şimdi ne dediğimi anlıyorlar. Hala 

zihnin mantığıyla yaşayanlar için ise şu örneği vererek açıklayacağım. Dünya 

gezegenimizden, bulunduğunuz noktadan Mars'ta belirli bir noktaya gitmeniz gerekiyor. 

Bu nokta size yaklaşıyor. Siz ona yaklaşmazsınız, o size yaklaşır. Ve fark çok büyük. 

Ama yine de burada… 

 

Bu neden yanlış bir örnek? Çünkü bir yerde bir şeyin hareketi var. Oysa orada, Ruhsal 

Dünyada (bunu ifade etmek gerçekten çok zor), bu gerçekleşiyor… Yani, siz her 

yerdesiniz. Aynı anda her yerdesiniz, ama istediğiniz ya da olmanız gereken yerdesiniz. 

Başka bir deyişle, devinme yok, hareket yok. Her yerde bulunma vardır. 

 



Böylece bu açıklamadan, Tanrı'nın her yerde var olduğu kavramı ortaya çıktı. Ve örneğin,  

Ruhsal Dünyanın bir parçası olarak O dünyaya giren meleksi bir yaratım olan insan veya 

dinin dilini konuşursak, eğer insan "cennete girerse", aynı anda her yerde olur. Ama daha 

sonraki zamanlarda rahipler tarafından tanımlanan cennette oturmayı kastediyorum, dinin 

bir alet, bir organizasyon olduğu, orada her şeyin çarpıtıldığı zaman. 

 

Ve o zamandan önce bile var olan Bilgi çarpıtıldı. Cennet tasvirleri bile aynı üç 

boyutluluktur. Evet, bir çeşit gökyüzü... Sadece bu değil. İnsanlar yaşar, var olur, 

maddede var olurlar, etkileşime girerler, yürürler, iletişim kurarlar, konuşurlar, bu da yine 

bizim üç boyutluluğumuzun bir tanımıdır. 

 

T: Başka bir plana geçerler.   

 

IM: Evet hastalanmadıkları, yaşlanmadıkları, her zaman iyi ve huzurlu hissettikleri yere.  

 

T: Tüm rüyalar gerçekleşir, burada hayal ettikleri her şey.   

 

IM: ve orada gerçek olur... Büyü, salt büyü, evet. Ama yine, bedende. Neden? Çünkü 

insanlar kendilerini bilinçlerinden ayıramadılar. Farklı bir şey hayal edemiyorlardı, 

deneyimleri yoktu ve manevi Bilgileri yoktu. 

 

Gerçekte, bu şekilde ruhsal özgürleşmeye sahip değillerdi, ama Şahsiyetler olarak onlar 

aslında bilinçleri tarafından köleleştirildiler. Yani, şu dikte bilinçten geldi: “Cehennem 

nedir? Bedende acı çekiyorsun; yani kemiklerin gıcırdıyor, dişlerin takırdıyor vesaire.” Bu 

ruhsal deneyimin kaybolduğu daha sonraki zamanlar. Oysa ondan önce, şimdi modern 

uygarlık dediğimiz şey, insanların var olduğu ve beceriye sahip olduğu 6.000 yıl vardı, 

gerçekte, evet, insanlar burada doğduğu, ama Melekler oldukları zaman ve neredeyse 

herkes (nadir istisna ile) buradan gittiler.  Ruhsal Dünyayı memnun ettiler. 

 

T: İgor Mihayloviç, insan sevgi içinde olduğu zaman, bu hal bir tür genişleme olarak 

tanımlanabilir. Ruhsal Dünya genişler mi?  

 

IM: Genişleyecek yeri yok.  

 

T: Büyür mü? Bunlar insanların sorduğu sorular.  

 

IM: Büyüyemez. Ve burada bir çelişki var. Yine, bunu bizim sözcüklerimiz ile ifade 

etmek zor. Neden? Melekler Ruhsal Dünyaya sürekli olarak, her an gelirler. Neden? 

Yığınla evrenler var. Çok büyük sayıda evrenler var, her evren başka evrenlerin yığınını 

içerir, yani, paralel evrenler veya çoklu evrenler.  

 

Ve böylece Melekler her zaman her yerden gelirler. Bu, her zaman var olan ve her zaman 

olacak olan ve bugün de mevcut olan devasa sabit bir akıştır. Ve bundan bile, mantıksal 

düşünme yoluyla, bir anlayışa varırız: Ruhsal Dünyaya sürekli olarak çok sayıda Melek 

akışı varsa, bu büyük sayı, ki bu sürekli olan... ki bu aslında Ruhsal Dünyaya neşe verir. 

Ve Ruhsal Dünya, daha fazla yeni Meleğin tezahürü ve gelişinden sürekli olarak neşe 

içindedir; yani sürekli bir yenilenmedir. Bu nedenle, "sürekli genişlemelidir." 

 



Arkadaşlar, bu daha fazla insanın olduğu yerde daha fazla topraklara ihtiyaç olan Çin 

değil ve Hindistan değil. Bunu doğru anlayın; bu bir yüceltme oyunu değil; yine, nedenini 

açıklayacağım. Çünkü Ruhsal Dünyaya gelen her şey aslında ondan çıkmıştır, ama bu 

farklı bir formdur. Kusurlu mükemmel olur. Spiritüel Dünyada kusurlu hiçbir şey yoktur. 

Ruhsal Dünya kusurlu olanı yaratır - çeşitli türlerden, ama insan benzeri insanlardan 

oluşan bir kitle olan Evrenimiz. 

 

İnsan benzeri ne demek? Ruhla dolu anlamına gelir, ama onu dengelemek için bilincin de 

olduğu yer. Ve Şahsiyet kazandığı zaman, enerji ... olur. Allat'ın enerjisi, vurguluyorum, 

tüm Yaşamı yaratan şeydir. Ruhun bu dahil edilmesi, saf enerjiden başka bir şey değildir 

(saf, vurguluyorum). Ve onun temelinde Şahsiyet doğar ve Şahsiyeti dengelemek için 

ikincil bilinç yaratılır. Tüm bunlar üç boyutludur, ister bir kat yukarıda, ister bir kat 

aşağıda, fark etmez, çeşitli evrenler vardır. 

 

Ama bir Melek, yani bir birey, Ruhsal Dünyanın bir parçası doğuyor. Böylece, enerjinin 

dahil edilmesinden, dikkatimizin dışında bize benzer olan ortaya çıkar. Sanırım pek çok 

insan bunun ne olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu anlamayacak, ama bu çok değerli. 

 

Böylece, onu nasıl dilimlerseniz dilimleyin, Ruhsal Dünya ne küçülebilir ne de 

genişleyebilir çünkü içinde üretilen her şey Ruhsal Dünyanın kendisi tarafından üretilir, 

ama sürekli olarak yenilenir. Orada yaşlanıp bir şekilde yok olabilecek veya yok 

edilebilecek hiçbir şey yoktur. Hayır. Ve genişleyecek hiçbir yeri yok. O her yerdedir. 

Ama "her yer" kavramımız yine de zihnimizle sınırlı olacaktır. Yani bölge ne kadar geniş 

olursa olsun… Ve yine, bu bölge nerede? Ve bölgenin kendisi bir tür sınırlama anlamına 

gelir. "Eğer Ruhsal Dünya sonsuz ise, neyde ve nerede sonsuzdur?" Kendi içinde 

sonsuzdur. 

 

T: Evet, bilinç her zaman bazı koordinatlara ihtiyaç duyar.   

 

IM: 100%. Ve burada bilincimizin yapay doğasını görüyoruz - bu akıllı insanlar içindir, 

analiz edebilenler için, bilincine en azından biraz boyun eğmeyi ve insanın Şahsiyet 

olarak istediğini yerine getirmeyi öğretmiş olanlar içindir, en azından biraz Şahsiyetin 

özgürlüğüne sahip olan içindir. 

 

Elbette insan tamamen bilincin diktatörlüğü altındaysa, tüm bunları inkar edecektir. O 

analiz edemez, en yüksek anlamda gözlemci konumundan bilinçte meydana gelen akışları 

gözlemleyemez. Böyle bir insan bilincini kontrol edemez. Bilinç onu manipüle eder ve 

ister istemez bu bilgiyi inkar eder, arkadaşlar. 

 

Ama insan en azından biraz özgürlüğe, en azından biraz gözlem deneyimine sahipse, 

bilincine bakabilir. Ve bilincimizin işlevlerinde sınırlı olduğunu anlayacaktır: 

Koordinatlar olmadan ne hacmi, ne alanı, ne de başka bir şeyi algılayamaz. Bu kadar. Ve 

bu, bilincimizin yapay doğasının en temel kanıtlarından biridir. Hiçbir şeyi bir şeyle 

ilişkilendirmeden veya karşılaştırmadan algılayamayız. Başka bir deyişle, başka bir şeyle 

etkileşime giren bir şeye sahip olmalıyız. 

 

Gökyüzündeki bir bulutu tarif etmeye çalışırsak, onu dünyayla, başka bulutlarla, 

yıldızlarla veya başka bir şeyle ilişkilendirmemiz gerekir. Bu gözlemlenen nesneye veya o 



noktaya göre başka koordinatlarımız yoksa, bu bulutun nerede olduğunu anlamayız. Bu 

bizim düşünmemizin sınırlılığıdır. Bu şekilde yaratıldı ve ne yazık ki herkeste aynı şekilde 

çalışıyor ve işlev yapıyor; sadece birisinde daha gelişmiş, bir başkasında daha az 

gelişmiştir. Her şey, yine, en başından beri bilince yatırılan dikkatin gücüne ve ayrıca 

elbette fizyolojik özelliklere bağlıdır. 

 

T: Igor Mihayloviç, böyle ilginç bir nokta da var. Ölüme yakın deneyim konusuna da 

değinmek istiyorum. Klinik ölümden gerçekten kurtulan bir fizikçinin hikayesini 

hatırlıyorum. Ve ölüme yakın bir durumda iken, diğer dünyayı keşfetmek için inandığı 

gibi kendini bulduğu alanı keşfetmeye karar verdi. Böylece, başına gelenleri tanımlıyor: 

elbette, klasik olarak, bir tünelde uçuyordu, aniden bu uçuşu bir şekilde yavaşlatmak 

istediğini anladı - ve bunu başardı. Uçuşun yönünü değiştirmek istedi ve başardı. 

 

Başka bir deyişle, uzay ve zaman bir şekilde değişiyordu. Örneğin, eski bir bozuk 

televizyon setini hatırlamak istedi ve onunla ilgili her şeyi, yani sıralanmış tüm sebep-

sonuç ilişkilerini hatırladı: o televizyon setinde ne kırıldı, ne zaman yapıldı, hangi çelikten 

yapıldı,  hangi çelik işçisi ona kaynak yapmıştı ve çelik işçisinin hayat hikayesi neydi, tüm 

bunlar dahil. Aslında bu durum nedir? Sonuçta orada, hem zamanda hem de uzayda bir 

çeşit değişiklik oluyor ve siz de biliyorsunuz… insan her şeyi biliyor. 

 

IM: Bu kişinin ölüm sonrası deneyimi olmadı. Sadece bedeni işlev yapmayı bıraktığı 

zaman, yeniden canlandırılırken, Şahsiyet olarak sözde “tünel açma etkisine” girmeyi, 

yani Arka Veçhesini tünele sokmayı başardığı için şanslıydı.   

 

Birçok insan için bu net olmayacak, ama açıklamaya çalışacağım. Bu oldukça doğal bir 

fiziksel süreçtir. Bu, insanın kendisinin enerji yapısının özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Arka Veçhe olarak adlandırdığımız şey ya da geçmişte ona 

“çakralar”, “kapılar” deniyordu - tüm bunlar bedenimizin enerji yapısını tanımlama 

girişimidir. İnsan bedeni (bu zaten tartışılmaz arkadaşlar) maddi bir temele ve bir enerji 

temeline sahiptir. O olmadan hiçbir şey var olamaz. Bir sürü örnekler ve çalışmalar var, 

artık burada tartışamazsınız. 

 

Bu nedenle Şahsiyet olarak insan kendi enerji yapısını da kontrol edebilir. Diyelim ki  

insanın geçmesi, dedikleri gibi bilinçaltında deneyim kazanması için başarması gereken 

bazı teknikler var. Bilinçaltı nedir? Bilinçaltı tam olarak Arka Veçhe dediğimiz şeydir, 

yani bilgilerimizi depolayan bir enerji merkezidir. Orası kısmen… hem bilincimiz 

bununla bağlantılıdır (ikincil bilinç, vurguluyorum, birincil bilinç değil) ve biraz farklı 

seviyedeki belirli yetenekler bu merkezle ilişkilidir. Biraz farklı bir seviye ne anlama 

geliyor? Bilincimizin yerleşik olduğu bir boyut daha yükseği. 

 

Örneğin, bir insan astral projeksiyonu öğrenmek istiyor. Çok çeşitli teknikler, yöntemler 

vb. vardır. Bunların %99,9'u ikincil bilinçten gelen fantazi aktivasyonuna neden olur. 

Başka bir deyişle, kişi dikkatini arzu edilen bir nesneye verir ve ikincil bilinç onun için 

karikatürler ve halüsinasyonlar çizer. Gerçekte, insan hiçbir yere gitmez, sadece bunu bir 

rüya olarak izler. Bazı insanlar tüm bunları gerçekten başarılmış bir gerçek olarak algılar. 

Ama, gerçeklikten köklü şekilde farklıdır. 

 



Yine de gerçekten bir yeteneğe, astral seyahat deneyimine sahip olan insanlar var. Ama 

hepsi çok özel uygulamalardan geçiyor. Yani, aksi taktirde öğrenmezsiniz. Fantezilerden 

ve zihinden uzaklaşmak için… Diyelim, şimdi örneğin astral seyahat yapanlar için sosyal 

medyayı açarsak, o insanları dinlememiz yeterli ve bunların sadece halüsinasyon, sadece 

fantezi olduğu hemen anlaşılır. 

 

Oysa bir insan gerçekten bir astral projeksiyon yapıyorsa, nesneleri hafifçe hareket 

ettirebilir, gerçekten orada olabilir. O orada olduğu sürece onunla konuşabilirsiniz ve o 

size gördüğü ve bildiği her şeyi anlatacaktır. Ama onu nereye gönderirsek gönderelim, 

orada çok uzaktayken burada konuşacak olan onun bedeni olur. 

 

Yine de, insan geri döndüğünde, deneyiminin çoğunu hatırlamaz. Ancak, fanteziler ile 

meşgul olanlar, çoğunlukla her şeyi bir rüyada olduğu gibi, renkli olarak hatırlar ve diğer 

her şey. Artı, nesneleri etkileyemezler. Ve aslında, bunu gerçekten tanımlayamazlar; 

örneğin tanıdık olmayan bir yere girerlerse orayı asla tarif etmezler. 

 

Bilinç, hayal edebileceğini onlar için hayal eder, ama onu gerçek olarak tanımlamaz. Oysa 

bir insan gerçekten astral bir projeksiyon yapıyorsa, o noktadaki her şeyi olduğu gibi, 

sanki oraya girip bakıyormuşsunuz gibi anlatacaktır. Ve hareket edebilir, seyahat edebilir 

ve her şeye bakabilir. Peki, bütün bunları size neden anlattım dostlarım? Tünel açma 

uygulaması da tam olarak astral projeksiyonları öğrenmeye dayalı bir uygulamadır. Kimin 

buna ihtiyacı olduğunu bilmiyorum… 

 

Ama manevi yolda, bu, bazı insanlar için çalışma teknikleri olarak, amaca bağlı olarak 

gereklidir. Biliyorsunuz, manevi yolun da çeşitli yolları vardır. Yalnızca insanın ruhunun 

kurtuluşu için manevi bir yol vardır, ama ayrıca Ruhsal Dünyaya hizmet de vardır. Bunlar 

farklı şeyler. 

 

Ve gerçekten sadece ruhsal olarak özgürleşmeyi değil, aynı zamanda bu dünyada bile 

Ruhsal Dünyaya fayda sağlamayı amaçlayanların bu tür uygulamalara ihtiyaçları var. Bu 

nedenle, uygulamalardan biri tünel açma denilen şeydir. Antik çağda, son derece uzak 

antik çağda da bahsediliyordu. Ve bu ne veriyor? Bu bilim adamının tarif ettiği bu etkiyi 

veriyor. Doğrusu, insan orada belli bir özgürlük kazanır ve hareket edebilir. Ama dikkat 

edin, daha önce Ruhsal Dünya hakkında konuştuğumuz gibi ona doğru hareket eden bir 

şey yok, ama o hareket ediyor. 

 

Oysa o gerçekten belli bir özgürlüğe, bir düşünce özgürlüğüne sahiptir. Örneğin bu bilim 

adamı, TV setinde bir transistörün arızalı olduğunu, nerede ve ne yapılması gerektiğini 

tespit etti. Neden? Çünkü edindiği tüm bilgiler genişler ve senkronize çalışmaya başlar. 

Böylece, gerçekten, insan büyük fırsatlar elde eder, ama bunlar hala sınırlıdır. Örneğin, 

diyelim ki Macar dili bilmiyorsanız… Macarca biliyor musun? 

 

T: Hayır, bilmiyorum. 

 

IM: Bilmiyorsun. Öyleyse, eğer tünel açmayı bin kez bile uygulasan, öğrenmezsin. Bu 

sana içinde gömülü olmayan bu yeteneği vermez. Ama, eğer bu dili öğrenmişsen, ama 

senin için zordu, yine de çok fazla zaman harcadın ve ona çok yatırım yaptın, orada bu dili 



akıcı konuşurdun. Neden? Çünkü hafıza orada başarısızlık olmadan çalışır. Orada, neden-

ve-sonuç ilişikleri, hepsi anında sıralanır.  

 

Oysa burada, fantezi de var. Bu nedenle, bu hayalperest, o bir hayalperesttir: bildiğini 

söylediği şey, onu hangi çelik işçisinin kaynak yaptığı ve onun kayınvalidesi ile 

problemleri olduğu - bu zaten bir fanteziyi veya kasıtlı bir yalanı gösteriyor. Bazı 

deneyimler kazanmış olabilir, ama daha sonra, bunu anlattığı zaman, daha fazla, daha 

fazla, daha fazla istedi. Aşırı şişmiş megalomani. 

 

Bundan başka, o ciddi bir araştırmacı idi, roket ile uğraşıyordu... silahlar ve bir çok başka 

şeyler, bu nedenle doğal olarak, bir şekilde kendisini daha da fazla yüceltmek istedi. 

Dedikleri gibi, bu akıllı olmanın fesatlığıdır. Bu nedenle ayrıntılar ekledi.  

 

T: Hikayenin tekrarlanmaması için.  

 

IM: Doğru. Deneyim kazanmış olabilir, çünkü tanımladığı şeye dayanarak gerçekten bir 

etki vardı, gerçekten oradaydı ve gerçekten yetenekleri vardı. Ve sonradan kabul ettiği 

gibi, orada edindiği bazı içgörüleri çalışmasına yerleştirdi ve bu gerçekten de yansıdı… 

 

T: Bunları uyguladı. 

 

IM: Evet, o roket yapımında uygulandı; bu tünel açma deneyimi sayesinde orada süper 

yetenekler kazandılar. Arkadaşlar, basit bir örnek vereceğim. Pek çok insanın yetiştirildiği 

ruhsal bir okul vardı, ama orada Ruhsal Dünya için değil, şan ve şeref için çabalayan iki 

erkek çocuk vardı. İkisi de çok bencildi, onlar… 

  

Uygulamalara sahiptiler ve anladılar ki evet deneyim var, başka bir dünya var, farklı 

boyutlar var, tüm bunların farkındaydılar. Neden? Çünkü eğitim gördüler. Ancak, onlarda  

bencillik hakim oldu ve her ikisi de tam olarak kendileriyle ve Mutlak ile, yani bilgi 

alanıyla ya da basitçe söylemek gerekirse  bilincinizi gerçek hayatta imkansız olan bir 

şekilde manipüle edebileceğiniz tünel açma ile, tünel açma etkisi ile iletişimi 

deneyimleme noktasında o okulu bıraktılar.  

 

Böylece, bir beceri edindikten sonra, bu sayede herkesin üzerinde baş ve omuz 

olabileceklerini anladılar. Bu üç boyutlulukta onlara muazzam fırsatlar açtı, bir nevi kral 

olmak için. İkisi de ünlü olmak istiyordu, ikisi de şöhret istiyordu. 

 

Onlardan biri Bartini, diğeri Tesla idi. Nasıl sona erdiklerini biliyoruz. Çok ileri gittiler: 

evet, bilimde herkesi geçtiler, evet, bu beceriyi araç olarak kullandılar. Bartini'ye gelince, 

tamamen sefil bir hayatı vardı, her ne kadar üstün olsa da, çok ileriye baktı ve sadece 

bugün kabul edilebilir uçakları, yani tasarımlarını yarattı. 

 

Oysa Tesla'ya bakarsak, ne için uğraştı? İhtişam, para ve başka her şey için. Evet, bilgiye 

yatırım yaptı, bilincini %100 kullandı ve birçok keşif yaptı, en büyük keşifler. Ama amaç 

neydi? İnsanlara yardım etmek mi? En azından insanlığa samimi bir hizmet miydi? Hayır. 

Bu bir şan şöhret arayışıydı. En azından bir kuruş alır almaz onu hemen lükse harcadığını 

basit örneklerle görebiliriz. Mutlu bir yaşam ve zenginlik istiyordu. Öyleyse, sonu nasıl 

oldu ve nasıl yaşadı? Bu aptallığın bedelidir.  



Oysa onlar daha büyük bir şeyi tanımanın eşiğinde idiler. Her ne kadar, bilirsiniz, bir 

uygarlık olarak insanlık bu tür insanlardan yararlanır. İlerlemeyi ilerletirler ve daha sonra 

hayatımızı kolaylaştıran keşifleri buraya getirirler. Bu da iyi. Ama bunun bedelini 

hayatlarıyla ödüyorlar - bu kötü. Bir şey diğerini engellemese de. 

 

T: İgor Mihayloviç, burada öyle ilginç bir konu da ortaya çıkıyor. Sonuçta, insanlar 

deneyimlerini tanımladıkları zaman, diyelim, bu "ölüme yakın halde" olma deneyimi, bu 

uçuş hissine daha önce sahip olduklarını, bunun zaten gördüklerinin bir etkisi olduğunu 

söylüyorlar. 

 

IM: Déjà vu etkisi. 

 

T: Doğru,  bir tür déjà vu etkisi. 

 

IM: Elbette, 100%.  

 

T: Bazı insanlar, belki, onun ruhun reenkarnasyonu olduğunu düşünebilir; sözüm ona, 

zaten bu ölme deneyimini bir çok kez yaşadınız ve bu aslında bununla ilişkili. Bu doğru 

mu?  

 

IM: Bu, önceki Şahsiyetlerin deneyimi değil, kişinin kendi içindeki mevcut alt 

şahsiyetlerin deneyimidir. Hayır. Bu, Şahsiyetin deneyimidir. Bir Şahsiyet olarak insan 

aslında bu durumda bulunmuştur. Ve tünel açma etkisi anlık olarak mevcuttur: uyanma 

anında ve uykuya dalma anında. 

 

Başka deyişle (küçük bir sırrı açıklayalım), Şahsiyetin bilinçten kopma anı yaklaşık olarak 

bu senaryo ile yani Arka Veçhe vasıtasıyla gerçekleşir. Ve insan bu deneyime sahiptir, 

herhangi bir insan. Ama bu hali bu şekilde yakalayamazsınız. Bu fiziktir, deyim 

yerindeyse. 

 

Ona ulaşmak, bu süreci kontrol etmek ve bunun içinde kalabilmek için, bunu öğrenmek 

için zaman, çaba, dikkat, bazen yıllar harcamak gerekiyor. Oysa bu déjà vu etkisi 

kesinlikle vardır. İnsan bu hale girerse, kesinlikle bu deneyime sahiptir. Herkes buna 

sahiptir. Déjà vu denen şeyi alalım, birkaç kişi bir araya geldiğinde ve bir insan bir anda 

ne olacağını, birinin ona yaklaşacağını ve bir şey soracağını bildiği zaman. Ve şok oldu: 

"Nasıl olur? Bu nedir?" 

 

Yine, dediğin gibi "bu reenkarnasyon ve her şey aynı senaryoya göre akıyor; her şey 

döngü oluşturuyor ve bir hamster gibi çarkta koşturuyoruz", öyle değil mi?   

 

Tatiana: Veya bir tür alternatif gerçekliğe giriyorsunuz, evet... 

 

IM: ... evet, deneyimlemiş olduğun gerçekliğe giriyorsun.  

 

Tatiana: Dalın üzerinde bir yerde. 

 

IM: Yine de, insan neden görür? Aslında birçok insan bununla karşılaşıyor. İnsanların 

çoğunluğu bu fenomenle karşılaşır. 



T: Evet, bununla karşılaştılar.  

 

IM: Şöyle söylerdim: en azından hayatlarında bir kez, herkes bununla karşılaşır. Bu neden 

olur? Basit bir soru. 

 

Tatiana: Neden? 

 

IM: Tanuşa, senden hoşlanıyorum. Odessa'lı değilmişsin gibi görünse de bir soruya 

soruyla yanıt veriyorsun. Ama kesinlikle Odessa'ya gittin. 

 

T: Evet, oraya gittim. 

 

IM: Odessa'nın etkisi oldu, arkadaşlar.  

 

Tatiana: Deneyim kazandım. 

 

IM: Doğru. “Odessa'ya daha çok tatile git, insanlarla iletişimi öğrenirsin". Yanıt vereyim.  

 

Doğruyu söylemek gerekirse, her şey çok ama çok basit. Bilincimiz var. Her insanın 

bilinci bireyseldir, ama bütün sistemin bir parçasıdır. Alternatif ideologların terimleriyle 

konuşursak, deyim yerindeyse, bu böyle birleşik bir küresel bilinçtir, evrensel zihin (T: 

Mutlak), Mutlak ve benzerleri. 

 

Bunu din diliyle söylersek, bu şeytandır, iblisler ise bilincimizdir. Başka bir deyişle, çok 

karanlık bir dünya ya da başka bir şey, önemli değil, o maddi dünyadır. Böylece, eğer 

bilinç bir Şahsiyet olan bizi kontrol ederse, o zaman şeytanın kendisinin satranç 

tahtasındaki piyonlar gibi yaşarız ve o bizimle oynar, sahnelerini ve oyunlarını yaratır. 

 

Burada, belirli bir halde, insan aradaki durumdayken, Şahsiyet olarak bunu belirleyebilir. 

Ve buna “Şahsiyetin uyanışının etkisi”, yani deja vu etkisi denir. Şahsiyet, neler olduğunu 

anlar ve bunu bütünsel olarak görür. Şahsiyet olarak genişlemiş bir algıdan bütün resmi 

algılar ve ne olacağını önceden bilir. Öyleyse, geleceğe bakıyor mu yoksa bakmıyor mu? 

Basit bir soru. 

 

T: Evet, senaryoyu gördüğü ortaya çıkıyor.  

 

IM: Doğru. Senaryoyu görüyor, kısa bir zaman periyodu içinde neler olacağını biliyor. Bu 

yeteneğe sahip olan bazı insanlar neden çok ileriyi görebiliyorlardı? Neden birşeyleri 

tahmin ettiler ve bu çoğu zaman örtüştü? Çünkü onlar senaryoyu gördüler, sistemin 

kendisinden gelen senaryoyu. 

 

Tatiana: Ama hatalar da vardı.  

 

IM: Yine de, hatalar neden oluşur? Çünkü sistemin görmediği ve kontrol edemediği 

insanlar müdahale eder ve bu tersine adımları atar. Basit bir örnek. Örneğin, üçümüz 

ayakta duruyoruz ve konuşuyoruz… üçümüz: ben, sen ve arkadaşımız. Konuşuyoruz. Ve 

arkadaşımız bir deja vu etkisi yaşıyor: Dördüncü bir kişinin bize katılması gerektiğini 

biliyor. Şu anda bir şey yapmazsa dördüncü kişi bize katılacak ve arkadaşımızın tam 



olarak gördüğü şeyi söyleyeceğiz. Eğer dönüp giderse her şey değişir. Tüm oyun tamamen 

değişir ve satranç tahtasındaki plan tamamen farklı olur. Ve sistem, oyununu yeniden 

düzenlemek için enerji ve zaman harcamak zorunda kalır. 

 

T: Evet, rotası.  

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

T: Yeniden yerleştirmek. 

 

IM: Doğru. Bu nedenle, bilincimize tabi olduğumuz sürece ne kendimizin ne de bir 

başkasının kaderini değiştiremeyiz. Ama Şahsiyetler olarak özgür olduğumuz zaman, her 

şeyi değiştirebiliriz. Yaratıcı Toplum'a geri dönersek (insanlar için anlaşılması önemli bir 

nokta olduğuna inanıyorum), bizim için yazılmış olan bu senaryoyu değiştirebiliriz. 

Neden? Çünkü bizler gerçekte insanız ve her birimizin içinde Ruhsal Dünyanın bir parçası 

var. 

 

Bu arada, özür dilerim, Evrenleri yaratan tam olarak Ruhsal Dünyadır. Bu böyle değil mi? 

Bu nedenle, her şeyi yapabiliriz, dostlar, eğer istersek.    

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ayrıca şu soruyu sormak istedim: insanın bu déjà vu 

deneyimini yaşadığını söylediniz, deyim yerindeyse; öyle ya da böyle birden fazla kez 

yaşadı. Yine de, insanın mümkün olduğunca sık bu halde olması bilincine neden faydalı 

değil? 

 

IM: Çünkü insan bu dünyanın aldatıcı ve yapay doğasını anlamaya başlar. Ve bu dünya 

yapay ve yanıltıcı olduğu için - bu birincisi; ikinci olarak, bu tür her etki Şahsiyet için  

özgür bir nefestir. Ama bilinç hemen saldırmaya, her şeyi süslemeye ve her şeyi büyüye 

yönlendirmeye başlar. Basit bir soru: bu beceriyi oldukça sık kullanırsak veya daha da 

önemlisi kontrol edilebilir hale getirirsek, büyünün ne olduğunu, bu üç boyutluluğun ve 

Ruhsal Dünyanın ne olduğunu anlarız. Neyi seçeriz? 

 

Eğer deneyime ve bilgiye sahip olursak, Ruhsal Dünyayı bu dünyanın herhangi bir 

illüzonu için asla takas etmeyiz. Bu sistem için faydalı değildir. 

 

T: Ve özellikle fizikçinin tanımladığı bu ölüme - yakın halde de, Şahsiyetin özgürlük 

kazandığı görünüyor, öyle değil mi?  

 

IM: Evet, elbette, bu halde Şahsiyet özgürlük kazanır. Ve Şahsiyet olarak bu süreci 

kontrol edebilir: istediği yere gider, böylece bilinci kontrol eder.   

 

T: Bağlantı beyne geçer mi? 

 

Igor Mikhailoviç: Bağlantı mı? Hayır. Burada tüm etki doğrudur. Beynine sonrasında 

gider. Oysa burada direkt bir bağlantı üretilir, dahası aracı olmadan. Ve dünya neden 

farklıdır? Dünya farklı hale gelir, insan onu farklı şekilde algılar. Onun alan sınırlamaları 

vardır - tünel açma, ama o açılır.. İnsan bir tünelde gibidir ve bu tünel onun için tüm 

fırsatları açar.  



İnsan bir anda herhangi bir galakside ve herhangi bir gezegende olabilir ve projeksiyon 

etkisi kullanılırsa gerçekliği ve neye ihtiyacı olan şeyi görebilir. Bu özel bir tekniktir, ama 

yine de tünel açmaktan geçiyor. Bu tünel tüm fırsatları açıyor. Ve neden tam olarak bir 

tünel? 

 

İşte güzel bir soru: İnsan neden onu her zaman bir tünel şeklinde algılar? Bazı 

nörofizyologlar, bu etkinin sanal olarak bir nörondan bir nörona gittiğini açıklamaya 

çalışırlar. Bu değil. “Bilincimiz bir nevi hareket ediyor…” Bilincimiz kafada değil ve o 

nörofizyologlar nöronların bir bağlantı işlevi gerçekleştirdiğini çok iyi anlıyorlar, ama 

hiçbir şekilde bilincin kaynağı değiller. 

 

T: İlginç bir nokta daha var. Bilincimizin kafada olmadığını söylediniz. Yine de, boyutlar 

perspektifinden konuşursak, bilinç nerede ve Şahsiyet nerede bulunur? 

 

IM: Aslında konuşursak, bizim anlaşımızda, örneğin, beynimiz, nöronlar demeti ve onun 

tüm fonksiyonları ile üç boyutluluk içindeyiz. Bilincimiz dördüncü boyuttadır, yani bir kat 

daha yüksek. Oysa Şahsiyet olarak insan altıncı ve yedinci boyutlar arasında bulunur, yani 

altıncı boyutun tavanının altında, yedinci boyutta değil. Yedinci boyuta yalnızca ruh ile 

birlikte gidebilir, ama o artık bir insan değildir, melek varlıktır.  

 

T: Bundan dolayı, dediğin gibi, Şahsiyete erişmek çok zor olabilir.  

 

IM: Çok zor. Neden? Çünkü Şahsiyet olarak insan bu dünyayı hiç algılamaz, üç boyutlu 

dünyayı algılamaz. Onu göremez. Bu nedenle, bu resimleri (formlar, bedenler, her şey), 

bu üç boyutlulukta gördüğümüz her şeyi beynin nöral grubu sayesinde, gözlerimiz 

sayesinde görüyoruz. Bu sesi işitme cihazımız sayesinde ve tüm bunları (resimleri) bize 

aktaran birincil bilinç sayesinde işitiyoruz.  

 

Ama bu resimleri kim işlemden geçiriyor? Kısmen, bu birincil bilinçtir, ama çoğunlukla 

ikincil bilinçtir. Bilinç bunu düşünüp taşınır, birincil ve ikincil bilinç arasında etkileşim 

vardır ve hazır bilgi (her şeyden önce, birincil bilince uygun olan bilgi ve ikincil bilincin 

ilgisinin yeterince olduğu bilgi), bu bilgi Şahsiyet olan bize gelir ve hepsini algılarız. 

Nöronların belirli bir bölümünü bozmak yeterlidir ve biz onu göremeyebiliriz. Neden? 

Belirli bir işlev eksik olacaktır. 

 

Oysa çoğu zaman telafi vardır ve çoğu zaman daha direkt bağlantı gerçekleşir. Bir 

aracının çalışabilmesi için, örneğin görme ve işitme algısından sorumlu olan belirli sayıda 

nörona sahip olmamız yeterlidir; ve esasen bu dünya ile normal bir şekilde iletişim 

kurabiliriz. Sonuçta, bu genellikle gerçekleşir.  

 

Beynin daha büyük bir kısmı eksik olduğu zaman, insan neden esasen daha önce olduğu 

gibi yaşar sorusunun yanıtı buradadır: eski yapılar korunur, beden işlevleri, yeni yapılar, 

yani korteks ve diğer her şey kısmen vardır ve bu iletişim için yeterlidir. 

 

T: Evet, bu ölüme yakın haldeki insanların tam da bu görüntüleri gördüğünü söylediğin 

zaman, bu dünyada göremeyen insanların (örneğin körlerin) ölüme - yakın deneyim ile 

karşılaştıkları zaman neden mükemmel şekilde görüntüler gördükleri ve sesler işittikleri 

açık hale geliyor.  



IM: Diyelim ki, doğuştan kör olan bir insan tünel açma pratiği yaptığı zaman, aynen 

gören bir insan gibi görüntüleri görmeye başlar ve onları tam olarak tanımlar. Ve onun 

için görmeme deneyimi olmadığı ortaya çıkıyor. Görebilen biriyle aynı deneyime sahiptir: 

aynı şekilde görür, her şeyi aynı şekilde tanımlar ve her şeyi aynı şekilde ziyaret eder. Bu 

deneyimi nereden alıyor? Böyle şeylerin mümkün olduğundan şüphe duyanlar için basit 

bir soru. 

 

Beynimiz ve bilincimiz bireysel ise, kimseyle etkileşime girmezler ve dışarıdan öğrenme 

ve düşünme, deneyimleme dışında hiçbir şey alamaz, deneyim vasıtası ile, yani 

gördüklerimizi, duyduklarımızı, algıladıklarımızı kastediyorum, o zaman o görüntüler kör 

bir insanın kafasına nasıl geldi?  

 

Örneğin doğuştan kör bir insan bir fili dokunarak tanımlayabilir. Ama gerçekten 

gezegenimizi tanımlayabilir mi? Hayır, yapamaz. Bunu küçük bir şey üzerinde 

çağrışımsal olarak yapabilir. Öyle değil mi? 

 

Sanki bir küreye dokunuyor, hayal ediyor ve büyütüyormuşuz gibi, bu imkansız, tamamen 

çağrışımsal bir şekilde. Ve neden bir insan tünel açma pratiği yaptığında, diyelim ki, 

doğuştan kör ise, gören bir insan gibi görür? Onu görür, algılar ve tam olarak tanımlar. 

Dahası, orada onu tamamen özgürce manipüle eder. Sonuçta, bu bir gerçek. Ve bu neyi 

gösteriyor? 

 

Bu gerçeklerin kendileri bile bizim üç boyutluluğumuzun ötesinde bilmediğimiz bir dünya 

olduğunu gösteriyor (yani bilim olarak onu algılamıyoruz). Yine de, bu çok uzun zaman 

önce biliniyordu. Modern zamanlarda bile birçok deney yapıldı; 100 yıl önce ve ondan 

önce, tüm bunları doğrulayan deneyler yapıldı. Ama bu ateist ve biraz sınırlı olan modern 

bilim kavramına tam olarak uymuyor, çünkü bu durumda algımızın ötesinde bir şey 

olduğu anlayışını genişletecektir. Ve bu tamamen farklıdır, çünkü dünyamızda bu algının 

ötesinde ne olduğu üzerine bir tekel vardır - bunlar rahip organizasyonlarıdır ve oraya 

onlardan başka kimse girmemelidir. 

 

Oysa, oraya birileri girip onların uydurdukları masalların tam tersini anlatmaya başlarsa, 

bu insanların binlerce yıldır rahiplik örgütlerini besleyen bütün tutarlı kavramları yok 

ettiği ortaya çıkar. Bunu kabul ederler mi? Hayır. Oysa bu şekilde, rahiplik kurumlarının 

siyasi kurumlara alternatif olarak kurulduğunu ve yüzyıllardır muazzam bir güce sahip 

olduğunu anlıyoruz. İşte aslında bilimin neden bu rahipler tarafından kısıtlandığı ve bu 

konuda katı şekilde kısıtlandıkları sorusunun cevabı aslında burada. 

 

Artı, onlar çok iyi anladılar ve önceki uygarlığın deneyimine sahip oldular. Sonuçta ilk 

misyonlardan başlayarak elde ettikleri literatür (bu bir sır değil, herkes biliyor) eserleri, 

literatürü ve diğer her şeyi topladılar... 

 

T: Evet, muazzam kütüphaneler.   

 

IM: Pek çok şey yok edildi ve pek çok şey incelendi ve uygarlıkların (birden çok daha 

fazla) olduğunu bilme konusunda muazzam bir deneyim kazandılar, ama bu onların 

kavramlarına uymuyordu. 

 



Bir düşünün, gerçekler anlatılsaydı, insan üzerinden geçinip manevi bir şeyler satan bir 

organizasyon nasıl kurulabilirdi? Hiçbir şekilde. Neden? Manevi yolunuzun kendi 

başarınız olduğu hemen netleştiği için, onda aracı olamaz, sadece olamaz. 

 

Oysa, eğer aracı olmazsa, o zaman insanlar pahasına var olabilen, Tanrı ve insan arasında 

aracı işlevi yapan bir organizasyon, rahip organizasyonu (medeni bir şekilde söyleyelim) 

bu şekilde var olamazdı. Çünkü o zaman işlevleri ne olur? Hiç bir şey, çünkü insan tüm 

erdemleri ve başarıları kendi gerçekleştirir. Öyle değil mi?  

 

Ama, büyüyü sokarak, değiştirmeleri sokarak, dini yapılar organize ediliyor. Bu uzun 

zamandır var oldu, ne yazık ki, son 5,000 yıldır, neredeyse 6,000 yıldır.  

 

T: İgor Mihayloviç, ruhsal yoldaki değiştirmeler ile ilgili... Bir çok... özellikle modern 

dünyada, "ruhsal gelişimin yaratıcı potansiyelin ve akıştaki hayatın keşfi olduğu" bakış 

açısı var.  

 

Bu akış hali, insanların çeşitli mesleklerde tarif ettiği şekliyle, yine kendinizi kaybetmeniz 

anlamına geliyor; daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu, ayrıca zaman ve mekan 

değişikliği olduğunu. Örneğin, bir bestecinin eli kendi kendine hareket eder ve eserler 

yaratır ve şairler şiir yazar. 

 

Bu nedenle, gerçekte, bu tür bir durumda olmak ruhsal gelişimin bir göstergesi olarak 

kabul ediliyor; insanın oraya ulaşabileceği ve birçok insan için bu bazen ruhsal gelişimin 

bir zirvesidir. Belki de bunu bir kez daha anlatmalıyız, böyle bir akış hali nedir? Ve eğer 

varsa, ruhsal gelişimle ne ilgisi var? 

 

IM: Aslında bunun ruhsal gelişimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, insan akışa girdiğinde ortaya 

çıkan etkilerden biridir. Peki, akış ne anlama geliyor? Akış, insanın bilincin hareketini ve 

genişlemesini hissettiği zamandır. Tünel açmakla pratik olarak aynıdır, ama tünel açma 

çok ciddi işlevler ve fırsatlar sunar ve gerçekten de araştırmacılar için, bilim insanları için 

çok ilginçtir, meraklılar için çok ilginç. 

 

Ve akış duygusu ne veriyor? Akış duygusu, bilincin genişlemesini ve böyle bir düşünme 

özgürlüğü, bir uçma hissi, insanın belirli bir yaratıcı özgürlüğe sahip olduğu değişmiş bir 

bilinç durumu verir. Ve bu yaratıcı özgürlük, iyi bir yazma stili sağlar. Görüyorsun, bu 

şekilde bölerdim. 

 

Bilimlerde iyi olan insanlar var: matematik, müspet bilimler. Bir de edebiyata, fanteziye 

ve yaratıcılığa daha eğilimli bir zihniyete sahip insanlar var. Uygulayıcılar var ve yaratıcı 

çalışma ile meşgul olan insanlar var. Tünel açma pratiği, bir şeyler öğrenmeye ve 

yaratmaya alışmış uygulayıcılar için iyiyse, o zaman bu tür bir özgürlük veren bu akışın 

etkisi… Hatta sadece özgürlük değil, bilincin genişlemesini bile söyleyebilirim. 

 

T: Bilincin değişmiş hali. 

 

IM: Evet, ama insan tam olarak yaratıcı bir dalga içindedir, bu daha çok yaratıcı insanlar 

için. Gerçekte, öyle şeyler var, böyle etkiler gerçekleşiyor. Aslında bunları üretmek zor 



değil. Ve bunun hipnozla ya da onun gibi bir şeyle ilgisi yok. Hipnoz yoluyla böyle bir 

durumu başlatamazsınız; değiştirme bir durum olurdu ve çabucak sona erer.  

 

Oysa bunlar gerçek bilinç genişlemesi halleridir. İnsanın renk algısı farklıdır, müziği 

farklı algılar, diyelim ki renkler ve müzik bir tür anlam kazandığında… 

 

T: Bir tür parlaklık - bunu tanımladılar, evet.  

 

IM: Birlik bile derdim.  

 

T: Birlik, bir tür bütünlük, evet.  

 

IM: Bütünsel ve hacimli hale gelir; tüm bunlar farklı bir şekilde algılanır. Ve sonra, 

elbette, insanların yaratıcı potansiyeli genişler. Tam olarak bu özgürlüğün dikte ettiği 

güzel müzikler yazabilirler ve onu dinlediğinizde, aynı zamanda sizde rezonansa girer. 

Bütün bunlar onlar için kolaylaştığında, sanatçılar ve kelime üstatları için de aynı şey 

geçerlidir. 

 

Bu, yine, Şahsiyetin bilinçten özgürlüğüdür, ama daha fazlası değil. Çoğunlukla, bu kısa 

vadeli bir fenomendir. Belki bu süreç kontrol altına alınırsa, kesinlikle uzun sürebilir, ama 

yine de, insanın bundan çıkması gerekiyor, tüm bunlar uyku sırasında kesintiye uğrar. Ve 

orada uzun süre kalmak enerji tüketiyor. 

 

Ama mesele şu ki, bu insanların çok sayıda taklitçisi var. Bu hayali özgürlüğü, çeşitli 

kimyasal maddeler kullanarak elde etmeye çalışıyorlar: örneğin, alkol, pelin otu veya o 

uyuşturucular. Onlara özgürmüşler gibi görünen bir tür bitkinliğe düşüyorlar; bir şeyler 

yaratmaya başlıyorlar - ve burada çarpıcı bir fark var.  

 

Bu akıma sahip olan insanlar var, örneğin, resim yaptılar. O resmin önünde dururdunuz ve 

o özgürlüğü hissederdiniz. Neden? Çünkü bu tuvale yansıyor. Oysa birileri bu resmi 

birkaç aydır uyuşturucu etkisi ya da pelin otunun etkisi altında boyadıysa, güzel 

görünebilir, ama bu resmin önünde durduğunuz zaman, o kişinin tüm kırılmış hallerini 

hissederdiniz. Bu böyle. 

 

T: Ruhsal Dünyada Sevginin bu akışına girmenin, Sevginin akışında olmanın olması 

ilginçtir ve bilinç bunu yansıtır.   

 

IM: Bekle, bu Ruhsal Dünyada değil. Bu, bu dünyadadır, böyle özel vecd dolu bir hale 

girdiğiniz, Ruhsal Dünya ile temasa çok yakın olduğunuz zaman. Burada sunulan bu. 

Neden? Çünkü hala sizi çevreleyen maddenin bu kapsülünü hissedersiniz. Bu hala biraz 

rahatsızlık yaratır, ama içinizde bu birliği hissedersiniz. Burada, evet, ortaya çıkar, elbette. 

Ama bu başka bir şey, onlar farklı şeyler.  

 

T: Oysa burada, sistem başka haller verir. Sonuçta, sanatçılar...  

 

IM: Sanatçılara gelince, hepsi büyüye yakınlar.  

 



T: Evet. Kendinden geçme, diyorlar. Resim yaptıkları anda, onlara sistem tarafından 

verilen kendinden geçme hali hissediyorlar.  

 

IM: Evet, görsel olarak her şeyi kapsayan bir algı halinin etkisiyle, zaman içinde uzayan 

böylesine yüce bir kendinden geçme hali ile karşılaştırılabilir. Evet. Ama bu büyüdür. 

Kaçınılmaz olarak ölü olan bir şeye muazzam bir dikkat israfı. 

 

Ama ruhsal olarak algıladığınız zaman, bunu bir tuvalde ya da müzikal bir 

kompozisyonda ifade edemezsiniz. Hayır. Yine de, ruhsal temasta algıladığınız şey 

aslında size Hayat verir. Önemli bir fark var. Öyle değil mi? 

 

T: Doğru.  

 

IM: Burada maddi faydalar elde etmek için bu manevi deneyimi kullanamayacaksınız. Bu 

işe yaramaz. Oysa büyü, tüm bunlar akıyor - evet, kendinize bir isim yapmak için bu 

mümkün; insanlara cazip gelen bir şey olur. Sonrasında o isim sizi besleyebilir. Demek 

istediğim, bugünlerde nasıl? Toplumumuzdaki sanatçılar nedir? Bunu bir kereden fazla 

konuştuk. Her şeyden önce, bu bir isimdir, ürettikleri sanat değil. Diyelim ki bir çocuk 

Picasso'nun çizdiği şeyin aynısını çiziyor - onu o paraya satmaya çalışın. Öyle değil mi? 

 

T: Elbette, bilim adamlarının sistemden bu akış durumunu bulmaya veya bu duruma 

girmeye neyin katkıda bulunduğunu anlamaları da çok ilginç. Dolayısıyla, tüm bu araç ve 

becerilerin farklı bir yönde uygulanması iyi olur, böylece kişi konsantre olur, maddi bir 

sorunu çözmek istediği kadar, Sevginin içsel haline konsantre olur. 

 

IM: Dur, bu noktada sana katılmıyorum. İnsan Tanrıya doğru içsel hale yoğunlaşmak için 

tünel açma etkisini veya akış etkilerini nasıl kullanabilir? Bunlar başka yöne götüren 

yollardır. Görüyorsun, onlar aletler... 

 

T: Bu sadece dikkatin yoğunlaştırılmasının büyük miktarda dahil olmasıdır.  

 

IM: Bunlar sıradan araçlar. İnsanın keşfetmesi için Ruhsal Dünyaya hizmet etme yolunda 

kullanılabilirler. Diyelim ki… diğer boyutların ne olduğunu, gölgeler dünyasının ne 

olduğunu, o alt şahsiyetlerin ne olduğunu araştırıyor - bu amaçla. Evet, başka bir deyişle, 

Ruhsal Dünyaya hizmet ederken kullanabileceği bir araç olarak buna ihtiyacı var. Ama 

Ruhsal Dünyayı keşfetmek için ölü araçlara ihtiyacı yok. Burası Diri olana ihtiyacın 

olduğu yerdir. Burada doğrudan temasa ihtiyaç vardır ve aracı olamaz. 

 

T: Evet, katılıyorum. Yalnızca dikkati yatırmak yeterli değil. Bu içsel hayata sahip olmak 

önemli.  

 

IM: Elbette. Ama dikkat... Dikkat nedir? Dikkat arzudur. Sahip olmak istiyorum. Öyle 

değil mi? Dayatacak mısınız? Hayır, Ruhsal Dünyaya dayatamasınız.  

 

T: Sadece Sevginizi ifade edebilirsiniz.    

 

IM: İnsanlarda megalomani var ve Tanrı'dan bir şey dikte etmeye ve talep etmeye 

çalışıyorlar: "Burada olduğum için bir tür misyonum var anlamına geliyor". Bu nedenle 



tüm hayatı boyunca oturup birinin kendisine bu misyonu anlatmasını beklerken, bu arada 

hayatı geçmiş ve o hiçbir şey yapmamıştır. 

 

Gerçek şu ki: Burada olduğunuz için, zaten bir misyonunuz var, bu nedenle devam edin ve 

onu gerçekleştirin. Ama karşılığında bir şey de almak istiyorsunuz, değil mi? Tanrı ile 

pazarlık. Tanrı ile pazarlık yapamazsınız. Tanrı şeytan değildir; yalvararak O'ndan hiçbir 

şey elde edemezsiniz. Tanrı'dan şeytanın size verdiğinden çok daha fazlasını elde 

edebilirsiniz. 

 

T: Igor Mihayloviç, İnsan Tanrıya gerçek hizmet ile Tanrıyı suistimal etmek arasında 

nasıl ayrım yapabilir?  

 

IM: Bu iyi bir soru, görüyorsun, gerçek hizmet nedir ve Tanrıyı suistimal etmek nedir. 

 

T: Bunlar nasıl farklı? İnsan bunu nasıl ayırt edebilir?  

 

IM: Ruhsal Dünya'nın sömürülmesi, Tanrı'nın sömürülmesi nedir? Bütün rahip 

organizasyonlarının uğraştığı şey budur. Bütün dünya onların etrafında döner, egoistlerin 

ruhsal yolda meşgul oldukları şey budur. Tüm dünyayı kendi etraflarında dönüyormuş 

gibi algılarlar; her şey sevgili benlikleri için olmalı, başka bir şey değil. Kimseyi ve hiçbir 

şeyi görmezler ve herkesi kendi ölçütleriyle ölçerler, kesinlikle her şey onların etrafında 

döner. Öyle değil mi? Bunlar egoistlerdir. 

 

Bu, Ruhsal Dünyanın sömürülmesidir, Tanrı hakkında, sevgi ya da başka bir şey hakkında 

konuşmalarına rağmen. Ne için sevgi? Kendileri için mi? Gerçekten Tanrı Sevgisinden mi 

bahsediyorlar? Tanrı'nın onları nasıl sevdiğinden bahsediyorlar. Bu önemsiz, bu bir tür 

bencilliktir. "Kendim için daha fazla ve daha iyi" için bir özlem ve arzu. Tanrının 

Sevgisini ve O'nun onları ne kadar sevdiğini, bundan ne kadar kazandıkları ile ölçerler. 

Öyle değil mi? 

 

T: Evet, kesinlikle doğru.  

 

IM: Oysa nedir?.. Diyelim, bu Ruhsal Dünyaya hizmet bile değildir, bu doğal ruhsal 

yoldur. Ruhsal Dünyaya hizmet tamamen farklı bir şeydir. Oysa gerçekten doğal ruhsal 

yolda olanlar farklı şekilde ölçerler. Bu şekilde ölçerler: insanlar için ne yapabilirim? 

 

Ruhsal Dünyanın, bir kişide bile Şahsiyete yönelik bilincin saldırılarına direnmesine nasıl 

yardımcı olabilirim? Tanrıyı ne kadar seviyorum? Bu Sevgiyi artırabilir miyim? Tanrı'nın 

kendisini ne kadar sevdiğini asla ölçmez. Bunu bilir ve algılar. 

 

Bu arada, burada, özür dilerim, bu yolda asla yeterince sahip değildir. İnsan her zaman 

Tanrı'nın Sevgisinden aldığından çok daha fazlasını ister, özellikle bu üç boyutlulukta. 

Neden? Çünkü Şahsiyet olarak o Sevginin sınırsızlığını anlar ve her zaman daha fazlasını 

ister. Ve bu noktada insan farklı şekilde ölçmeye başlar: başka ne yapabilirim? Ve bırakın 

Tanrı'nın kendisine olan Sevgisini, dünyayı asla kendisine uyacak şekilde ölçmez. Hayır. 

Tersini yapardı: Ben ne veriyorum? 



İşte fark burada, görüyorsunuz: Alırım ve veririm. Ve bunda büyük bir fark var, bunda bir 

dönüm noktası var: Hayata ve ölüme. Bir yol Hayat verir, diğeri ise insan gerçekle 

yüzleşene kadar bir Hayat yanılsaması verir. 

 

Oysa gerçeklik, insanın istediğinden çok daha erken gelir. Ve bir anda bir alt şahsiyet 

haline geldiği zaman, yolunun boşuna olduğunu ve yanlış bir şey yaptığını fark eder. Tüm 

zamanını, tüm hayatını sözde Tanrı'ya hizmet etmek için harcamış olmasına rağmen: ...bir 

rahiplik organizasyonunda ya da başka bir şeyde idi, sürekli ayinler yapıyordu ya da o 

kadar dindardı ki, Tanrı için herhangi birinin kafasını kırmaya hazırdı. Öyle değil mi? 

İnanmayanların sırtına tükürdü, Tanrı için karşı geldi. 

 

T: Sevgisiz inanç fanatikliktir.  

 

IM: Doğru. Fanatizm de dahil. Öyleyse neden bir alt şahsiyet oluyor? Neden Tanrı'ya 

gitmiyor? Çünkü her şeyi kendine göre ölçer. Çünkü bir egoistin yoluna sahiptir. O hiçbir 

şey vermez. Oysa, size verilenin size ait olduğunu düşünerek Ruhsal Dünyaya gelebilir 

misiniz? Gelemezsiniz. İnsanın açıkça anladığı yer burasıdır: Verilen şey, siz onu daha 

fazla iletmeniz için verilir. 

 

İçsel ateşi paylaşmamak gerçekten mümkün mü? Ne olur? İçinizde bir ateş tutuşursa ve o 

ateşi paylaşmazsanız, ya kendiniz sönersiniz ya da yanarsınız. Öyle değil mi? 

Oysa Tanrı'nın ateşi, insanı yakabilir ve sevindirebilir. Öyle değil mi? 

 

T: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda insanın ruhsal gelişiminin asıl anlamının bu içsel 

ateşi başkalarıyla paylaşmak olduğunu, başka bir insanın Hayatının artmasını, bu Hayatın 

çoğalmasını ve bu İnayet ateşini daha da ileriye taşımak olduğunu çok doğru söylediniz, 

ruhtan ruha, insandan insana bu gerçek, hakiki, kutsal ateş. 

 

IM: Kutsal Ateş fikrinin ta kendisinin kaynaklandığı yer burasıdır. Öyle değil mi? İnsanda 

tutuşan o ateştir. Ve o yakmaz. Ve onu paylaştığınız zaman bir başkasını da yakmaz. 

 

T: Ebedi ateş, gerçek ateş.  

 

IM: Söndürülemez ateş. Ve insan yaşamının tüm özü budur: tam olarak sönmemesi için 

bu ateşi canlı tutmak. Böyle olması gerekiyor. 

 

T: Ama ne yazık ki her şey o kadar çarpık ve modern dünyada bu konuda da… 

 

IM: Her şey büyüye geliyor, her şey yine teatralliğe geliyor. Yakıldığı zaman inen sözde 

Kutsal Ateş konusunu ele alsak bile… Bak, Hakikat yine büyüye dönüştürüldü. Öyle değil 

mi? Ve bu büyü milyonlarca insanın zihnine empoze edildi. İnsanlar bu Cumartesiyi dört 

gözle bekliyorlar: Kutsal Ateşin inip inmeyeceğini, çünkü birçok inananın beyni bu 

rahipler tarafından yıkandı… Bu gerçekten beyin yıkama iken, Kutsal Ateşin Tanrı'nın 

İradesiyle yükseldiği ve bu ateşten, bu hücrede bulunan rahip, mumlar yakar, herkese 

getirir ve bu ilahi inişi verir. Ve herkes yangının hızlı mı indiğini, hızlı mı inmediğini 

izliyor… 

 

T: Dünyanın sonunun gelip gelmeyeceğini ölçmek.  



IM: Evet, Tanrı korusun, ateş inmez, bu kadar - dünyanın sonu olacak. Bu saçmalık ve 

teatrallik. Tanrıya şükür, bugün her şey zaten kanıtlandı. Bu ateşi yakan aynı kişiler, 

bunun nasıl gerçekleştiğini kendileri anlattılar. Çekimler o hücrede yapıldı. Öyle değil mi? 

 

T: Evet, Kutsal Kabirde.  

 

IM: Kusura bakmayın, bu teatrallik oradaki eşikten başlıyor: Güya oraya giren rahip, ateşi 

yakabileceği hiçbir şey olmaması için aranıyor, ama giriyor ve iki dini lamba var. Yani, 

aslında onu bu lambalardan yakıyorlar. Bunu zaten herkes biliyor. Ama yine de bu peri 

masalına inanmaya devam ediyoruz. 

 

Ve orada sönmeyen bir lamba var, bu arada, onlar… Bunun nereden kaynaklandığını 

biliyor musunuz? Lambalar yıkandığında söndürülür, sonra yakılır; o gün yıkandılar. Bu 

lambaları yıkamak gibi bir şey. Onların kurallarına göre, sönmeyen ateş her zaman İsa'nın 

mezarında olmalıdır. Bilirsiniz, sonsuz alev gibi. Lambalar lambadır: yanarlar, 

temizlenmeleri ve çıkarılmaları gerekir, bu doğal bir süreçtir. 

 

Ve bir şekilde böyle bir teatralliğe dönüştü. Daha sonra insanlara ateşi Tanrının 

gönderdiğini, bunun ilahi bir ateş olduğunu telkin etmeye ve anlatmaya başladılar. Ve 

hemen, din adamının bu ateşi yaktığını, kutsadığını ve insanlara verdiğini söylerler. 

Arkadaşlar, yüzlerce yıldır hiç kimse en azından mantıklı bir soru sormadı mı: Ölümlü bir 

insan nasıl oluyor da ilahi ateşi kutsuyor? İnsan Tanrıdan üstün müdür? Olan bu değil mi? 

Ve tüm rahiplik aslında neye dayanıyor? 

 

Bu insanın çeşitli konularda neredeyse Tanrı'yı geride bırakmasıdır. Bu basit bir yalan, bir 

aldatmadır ve özün yerini alıyor. Oysa geçmişte, aslında ateşin içinizde olması gerektiği 

söylendi ve açıklandı. Ve bu ateşle çok şey ilişkilendirildi. Ancak her şey büyüye gidiyor, 

sanki büyü herkesi cennete götürüyor. Büyü her şeyi cennete değil mezara götürür. 

 

T: İnsanın o kadar çok inanmak istediğini söylediniz ki, Tanrı bu üç boyutluluğa 

müdahale ediyor; insan, bir çocuk gibi, bunu bekliyor… 

 

IM: Elbette. O bekler. Ama burada her şey çok basit. Diyelim ki böyle bir ihtiyaç var, 

yine, bu rahiplik kurumları sayesinde - insanlara “Tanrı müdahale ediyor, O sizi izliyor, 

Tanrıdan korkun” zihniyetini empoze ettiler. Öyle değil mi? Tanrı korkusu. Neden? 

 

"Tanrı'dan korkmalısınız" - bu çok elverişli bir araçtır. Bu arada, bu çok uzun zaman önce 

ortaya çıkmadı. Gerçeği söylemek gerekirse, daha önce, Hristiyanlığı ele alırsak Tanrı 

Sevgisi vardı. Öyle değil mi? İlk Hıristiyanlar, onların birçoğu vardı. Ama daha sonra 

rahiplik kurumu bir organizasyon olarak ortaya çıkınca “Tanrı korkusu” gibi bir kavram 

ortaya çıktı. 

 

T: Orta Çağlarda, bu Tanrı korkusunun zirvesi vardı. 

 

IM: Elbette. Bunu empoze etmeye başladılar. Neden? Aracıların, organizasyonun 

kendisinin gücünü artırmak için. Basit bir örnek. İnsan yan gözle baktı veya bir rahibi 

eleştirdi ve ineği öldü ya da ahırı yandı. Ve hemen ona "Tanrı seni cezalandırdı" denilir. 



Ve başkalarına, "Bak, rahip hakkında kötü bir şey söyledi ve ineği öldü. İşte bu. Tanrı onu 

cezalandırdı" derler. 

 

Ve bilinçaltında, insanlar itaatsizlik etmekten, hatta onlar hakkında kötü düşünmekten 

korkarlar: "Hiç düşünmemek daha iyidir ve eğer düşünürseniz, o zaman sadece iyi bir şey 

düşünün. Ne de olsa onlar Tanrı'nın aracılarıdır. Yaptıkları şey, işledikleri şey - … ama 

onlar da insan, onlar da günahkar. Affedilirler. Onlar aracılardır, temsilcilerdir. Onlar 

hakkında kötü düşünürsen, o zaman senin için de kötü olur. Tanrı seni cezalandıracak”. 

Ve bir tür Tanrı korkusu gelişti. 

 

Yine, eğer bağış getirmezseniz, hatta daha da iyisi, her şeyi satıp getirmelisiniz. Bir 

keresinde, Peter'ın tarif ettiği, bir adamın her şeyi sattığını, ancak kendisine bir şeyler 

sakladığını, Peter'a her şeyi getirmediğini söyleyen durumu tartışmıştık: ve hepsi bu, Tanrı 

onu cezalandırdı - adam öldü. Bu neden yapılıyor? Açgözlülük, aptallık ve hükmetme 

arzusu nedeniyle. Öyle değil mi? 

 

T: Evet, korku vasıtası ile manipülasyon.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Ve tüm rahip kurumlarında ne kadar büyü, gerçek büyü tanıtılıyor? 

Sonuçta, İsa Mesih, Tanrı'nın insanların büyü yapmasını yasakladığını söyledi. 

 

Peygamber (s.a.v.) genel olarak büyüye karşıydı ve herhangi büyü olmayacağını söyledi. 

Neden? Çünkü büyü cehenneme, alt şahsiyet durumuna götürür. Öyle değil mi. Öyle.  

Tanrı'ya büyü veya teatrallik vasıtası ile ulaşmak mümkün mü? Hayır. Tanrı'ya giden tek 

yol Sevgiden geçer. İsa bunun hakkında konuştu, son Peygamber bunun hakkında konuştu 

ve onlardan önceki tüm hakiki peygamberler bundan söz ettiler. 

 

Ama insanların büyüye ve insanların güce ihtiyacı var. Ne için? Bu güce hakim olmak ya 

da bir şekilde biriktirmek ve sonra diğerlerine hükmetmek için. Ayrıca rahiplerin ortaya 

koyduğu ifadeyi de seviyorum, eğer onları dinler ve istediklerini yaparsanız, sözde 

Tanrı'nın dediğini yaparsanız, cennette bin yıl boyunca bir kral veya rahip olacaksınız.  

"İyi" bir ifade. 

 

T: Gelecekte, sizin ve Mesih'in birlikte yöneteceğiniz yeni bir göksel hükümet olacak. 

 

IM: Elbette. Kesinlikle. Evet. Mesih'le birlikte yöneteceksiniz, evet. Bir kral ya da rahip 

gibi olacaksınız. Yine, bu nereden geldi ve ne şekilde? Ve ne veriyor? İnsana nasıl bir 

zihniyet kazandırıyor? 

 

T: Bir rahip olacağınızı, rahip kral-benzeri bir varlıktır. Bilinçte paraleller çiziliyor.  

 

IM: Elbette. Bunlar iddialar. Yine, bu beyin yıkama değil mi? Bu manipülasyon, 

affedersiniz, ilkel insan beyni üzerinde değil mi? Elbette burada ne konuşabiliriz, iyilik... 

Aslında insanın içinde yanması gereken gerçek ateşten mi bahsediyorlar? Paylaşılması 

gereken Tanrı Sevgisiyle üretilen ateş ve tam olarak bu ateşten sönmüş mumlar 

yakılmalıdır. Bu böyle değil mi? Ya da mumları yakmamak.  

 



Ama eğer ona değer vermezseniz, o sizin içinizde dışarı çıkacaktır. Paylaşmazsanız içiniz 

için için yanar, ama asla gerçek alevle tutuşmaz. Öyle değil mi? 

 

T: Kendileri, o rahipler ve bazen bu tür sahte peygamberler de gerçek ateşin ne olduğunu 

bilmedikleri için bu uygulamaya sahip değillerdir. 

 

IM: Bunu nereden bilecekler? 

  

T: Ve bu arada, Peygamber (s.a.v.)'in, Allah'tan başka onlara seslendiğinizi, fakat onların 

da sizin gibi kul olduklarını ve kendilerine bile yardım edemeyecekleri için size yardım 

edemeyeceklerini söylerken bahsettiği şey budur. 

 

Aynı şekilde Hıristiyanlıkta da onların kendilerinin sözde "yolsuzluğun kölesi" oldukları, 

özgür olmayan insanlar oldukları söylendi. 

 

IM: Yolsuzluğın köleleri. Konu bu. Ateşin kaynağı onlar değil. Ateşin kaynağı sadece 

Tanrıdır. Oysa kendimiz için bir ölümlü seçip dikkatimizi ona verdiğimizde, bu gücü 

kendimizde biriktirmek için Tanrı'yı dinlemek yerine ona güvenip onu dinlediğimizde, 

elde ettiğimizi alırız. 

 

Yine, aynı alt şahsiyet durumlarından söz edilmedi mi? Söz edildiler. Ve sonra ne icat 

edildi? İsa Mesih veya Peygamber, insanlara falanca cehennemin olacağını, tam olarak bu 

şekilde mi söyledi: kazanlarla, bazı şeytanlarla veya başka bir şeyle, o masallar? Elbette 

hayır. Gerçek olandan söz ettiler. Evet, biraz alegorik olarak, insanlara alt-şahsiyetin ne 

olduğunu açıklayarak: Günahlarınızın her birini kafanızda milyarlarca kez izleyeceğinizi 

ve bunu her gün yaşamaya devam edeceğinizi. Vicdanınız size eziyet edecek ve ateşte 

yanacaksınız. 

 

Ne tür ateş? Hayat veren ateşte. Eğer burada Sevginin bu ateşinde Hayatı elde 

etmediyseniz, o zaman sizin için bir cezalandırma ateşi olur.  

 

T: Bu çok önemli bir anlayış, İgor Mihayloviç, insan gerçekten yeniden düşünecek ve 

yaşam boyu günahlarının her birini milyarlarca kez tekrar tekrar yaşayacak. 

 

IM: Arkadaşlar basit bir tavsiye. Biliyorsunuz, herkes bilir kötü şeyler, kötü işler 

yaptığınız zaman hepsini hissettiğinizi herkes bilir. Sadece durun. Basit bir gerçeği 

hatırlayın: Birine kötü şeyler yaptığınızda, dedikleri gibi, bir günah işlemiş olursunuz: 

kötü düşünürsünüz, kötü davranırsınız, yapmanız gerektiği gibi değil, unutmayın, eğer 

durup hemen şimdi değiştirmezseniz, onu değiştirebileceğiniz zamanda, o zaman Hayatı 

kazanmaz, bir alt şahsiyet haline gelirseniz, onu milyarlarca kez yaşayacak ve onu nasıl 

düzeltmiş olabileceğinizi, ama düzeltmediğinizi düşüneceksiniz. Buna hazır mısınız? 

 

Yaptığınız eylemi yaşamak için vicdanınıza eziyet etmeye ve yüzyıllar boyunca 

milyarlarca kez kendinize eziyet etmeye hazır mısınız? Bu kötülüğü hemen durdurmak 

daha iyidir. Görüyorsunuz ve anlıyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Her şey basit, çok 

basit. 

 



Ve peygamberler çok basit konuşurlardı. Herkesin anlayabileceği şeyleri anlattılar. Çünkü 

Hayatı kazanmaktan daha kolay bir şey yoktur. Bunda karmaşık bir şey yok. Sonra, 

elbette, daha karmaşık hale getirdiler ve bütün bir bilime dönüştürdüler. Sevgide hangi 

bilim var? Sadece sevin. Bu doğru değil mi? Ama Tanrıya şükür, bu Bilgi tohumları var. 

O rahiplerin binlerce yıldır gömmeye çalıştıkları bu Bilgi tohumları. Ama bunların tohum 

olduğunu unuttular ve gömüldükleri zaman filizleniyorlar. 

 

T: Biliyorsunuz, 4. yüzyılda yaşamış olan Aziz Basil'in ta kendisi, altşahsiyet haliyle ilgili 

olarak, işlediğiniz günahların utancının, sizi yakan bu ateşten daha beter olacağını 

söylemişti. Bunları her zaman göreceksiniz. Çıkarılamaz boya gibi olacaklar: sürekli 

insanın önünde. 

 

IM: Elbette. Bunlar nereye kaybolacak? Altşahsiyetin bütün fonksiyonu, yaşamış olduğu 

hayatı yaşamaktır. Çünkü hayat tektir. Bunu milyarlarca kez yaşayacaksınız, her gün, her 

an. Yaptığınız tüm hataları ve kaçırdığınız tüm fırsatları görüp anlayacaksınız. Ama bu, 

biliyorsun, söyleyeceğim, bizim sözlerimiz bile insanlar tarafından algılanmıyor? Neden? 

Çünkü insanların bilinci öyle ki, çok fazla beyinleri yıkanmış.  

 

İnsanlar başka şeyler için yaşar; başka bir şeyle meşguller. Bir diğer sorun ise insanların 

hiçbir deneyiminin olmaması, diğer dünyanın varlığından haberdar olmamasıdır. Doğal 

olarak, Ruhsal Dünyanın varlığından haberdar değiller, bu deneyime sahip değiller ve 

pratiğe sahip değiller, seçebilecekleri bir şeyleri yok. Bu nedenle, elbette, insanların bu 

özgürlüğü kazanmaya başlayabilmeleri için biraz Bilgi veya anlayış getirmek iyi olur. 

 

T: Bhagavad Gita'da söylendiği gibi, gerçek Bilgi, ruh ve madde arasında bu gerçek farkı 

gösteren bilgidir.  

 

IM: Elbette. 

 

T: Oysa dünyada sahip olduğumuz bilgiler sadece cehalet kategorisiyle ilgilidir; bu 

dünyada basitçe nasıl yaşanacağına dair bazı bilgilerdir, ancak bu gerçek Bilgi değildir. 

 

IM: Çok fazla bilgimiz var ama dünyadaki bilgimiz insana ruhsal olanı maddeden 

ayırmasını sağlayacak o yeteneği ve anlayışı vermiyor. Ne yazık ki, edindiğimiz bilgi üç 

boyutlulukla ilgili bilgidir: bir şeyin nasıl inşa edileceği, bir şeyin nasıl yapılacağı, birini 

nasıl kandıracağı veya başka bir şeyler. Bütün bu saçmalıklar, tıpkı insan hayatının 

kendisi gibi, çok çabuk geçer. 

 

Oysa gerçek Bilgi Ebedi Hayata götürür. Elbette, en azından biraz kanıta, en azından biraz 

yardıma sahip olmanın iyi olacağı yer budur. Ama bu noktada, bir problem ortaya çıkıyor. 

Neden? Çünkü bilincimiz bile dördüncü boyutta. Ve bir seviye yüksekte olan, diyelim 

dördüncü veya beşinci boyutta olan bir şeyi araştırmak için, gözlemlemek veya incelemek 

için kullandığımız alet de o boyutta olmalıdır. Dünyamızda bu tür aletlere sahip değiliz.  

 

T: Bu nedenle, kaydedici araştırılan nesnenin doğası ile aynı olmalı.  

 

IM: Kesinlikle. Elbette. Diyelim ki dördüncü boyutu üç boyutlu cihazlarla nasıl 

araştırabilirsiniz? Hiçbir şekilde. Mecazi olarak konuşuyorum. Ama, Tanrıya şükür, 



bilincimiz var. Bilincimiz dördüncü boyuttadır. Yeterince eğitimle, altıncı boyuta kadar 

bilinçli olarak nüfuz etme işlevine sahiptir. Ve bu süreç kontrol edilebilir. 

 

Üçüncü boyutta yaşamayan ama kendilerini üç boyutlu olarak da tezahür ettirebilen 

varlıklar da vardır. Bunlara gölgeler adı veriliyor ve başka şeyler. Aslında sadece üç 

boyutlulukta değil, aynı zamanda bir seviye daha yüksekte bulunan devasa bir yaşam 

okyanusumuz var. Öyle değil mi? Bazen o iki veya üç seviye daha yüksektir. Bu nedenle, 

en azından dolaylı olarak buraya yansıyan o şeyi inceleyerek bir şeylere ulaşabiliriz. 

 

Hangi alet sayesinde bunu inceleyebiliriz? Bilinç sayesinde, çünkü o tam olarak bir 

sonraki boyutta, yani daha yüksek bir boyutta bulunan kaydedicidir. Öyle değil mi? 

 

T: Doğru, ama Gözlemci aynı zamanda ruhsal perspektiften olmalıdır.  

 

IM: Her durumda, Gözlemci olmalıdır. Bu durumda Gözlemci maddi dünyanın en yüksek 

durumunda olacak, yani altıncı boyutun tavanına yakın olacak. Bu da çok önemlidir. Ama 

bu bireysel bir deneyimdir. İnsanın kendi kendine çalışması gereken yer burasıdır. 

İnsanlar gerçekten buna çaba, zaman ve dikkat harcamak istiyor mu? Hayır. Meraklı veya 

ilginç ise orada bir şeye bakabilirler, oysa zamanınızı ve çabanızı bilinçli olarak 

harcamalısınız, yapmakta olduğunuz şeyi anlamalısınız. 

 

Ama insan, Tanrının var olduğunu bile anlamıyorsa ve ölümden sonra kendisini neyin 

beklediğini anlamıyorsa, bunu anlamak istemez. Neden? Birinin ona "Git ve bir mum yak, 

ve sen... cennette olacaksın" ya da "senin için dua edecekler" demesi yeterlidir. Kendi 

kaderimiz için bile sorumluluğu bir başkasına devretme eğilimi içimizde çok derindir. 

 

Binlerce yıldır beynimiz yıkandı, bu yüzden doğal olarak tüm bunları unuttuk, kaçırdık ve 

artık bilmiyoruz. Sıkıntı da bu, elbette. 

 

T: Modern dünyada bir insanın bu seçimden yoksun kaldığını doğru bir şekilde 

söylediniz. 

 

IM: Yoksun.  

 

T: Hangisini seçeceğini anlamıyor.  

 

IM: Şimdi bir şans olduğunu ve bunun çok ilginç olduğunu söylemek istiyorum. En 

azından dolaylı olarak öteki dünyanın varlığının gerçekliğini gösterecek bir proje yapmak 

mümkündür. Açıklığa kavuşturabilirim: oldukça ilginç ve gerekli bir projeyi yapmak için 

bir fikir doğdu. 

 

Ve arkadaşlarımız bunu düşünecek ve isteyecek mi… çünkü bu proje onlar tarafından 

yapılacak, bizim tarafımızdan değil. Piramit projesini bütün arkadaşlarımız hatırlıyor değil 

mi? Ve Piramit nedir? Yaptığımız Piramit, insanın enerji yapısının kendisine benzer 

şekilde tasarlanmıştır. İçinde güçlendirilebilen veya zayıflatılabilen enerji merkezlerini 

etkileyen 11 tori vardır. Başka bir deyişle, o bilincimizi şu ya da bu seviyeye getirmeyi 

mümkün kılan, enerji bedenimizi manipüle etmek için bir araçtır. 

 



Dolayısıyla, yakın zamanda Piramidin kendisini, nasıl çalıştığını incelerken çok ilginç bir 

noktaya rastladık. Şu şekilde: dokuz tori üzerinde belirli ayarları belirli bir frekansta 

kullanmak (aslında önemli değil), bu ayarları kullanarak operatörümüz (yine, operatör, bu 

durumda, profesyonel ve iyi eğitimli, uzun süredir çalışıyor), böylece ölü insanlarla, yani 

alt şahsiyetler ile, aktif alt şahsiyetler ile bilgi alışverişi kurmayı başardı. 

 

T: Altşahsiyet onun kendi içinde miydi yoksa kendi içinde değil miydi? 

 

IM: Konu şu ki, kendinde değil. Kendi içinde - bu zor değil. Diyelim ki, bir insanda aktif 

bir alt şahsiyet varsa hipnoz veya belirli uygulamalarla aktif hale getirilebilir.  

 

Alt-şahsiyetin ikincil bilincin yerini aldığı ortaya çıkıyor ve onunla sohbet edebilirsiniz - 

bu gerçekler uzun zaman önce doğrulandı. Ama mesele şu ki, hemen hemen herkesin aktif 

bir alt şahsiyeti yoktur ve yine, bunların hepsi bireyseldir ve bu durumda bir hipnoz 

tekniği kullanılır. 

 

Düşündüğümüz bu projede ise tam tersine otohipnoz dahil bilinçsiz telkinlere karşı 

dirençli insanlara ihtiyacımız var. Demek istediğim, belli bir ruhsal yeteneğe sahip olan, 

bilincin dayattığı şeyleri, Şahsiyet olarak kendilerine gelen yanılsamaları ayırt edebilen, 

nerede bir fantezinin ve nerede gerçekliğin olduğunu anlayan ve tanımlayabilen insanları 

kastediyorum. Sen ve ben tartıştığımız gibi, insan (zihinsel) astral projeksiyon yaptığı 

zaman, öyle değil mi? 

 

%99,9'u hayalperest, ama gerçekten pratik yapan insanlar var ve aradaki fark çok büyük. 

Bir fantezinin olduğu ve gerçeğin olduğu her şey hemen görülür. 

 

Öyleyse, operatörümüze ve bu projeye dönelim: ayarları, etkileşim sıklığı çakışacak ve 

aktif alt şahsiyetler ile, yani işlev yaptıkları dalga üzerinde belirli bir rezonans ortaya 

çıkacak şekilde tam olarak ayarlamayı başardık. Hala sadece bir boyut daha yüksek… 

hatta birkaç boyut, veya daha doğrusu: aktif alt şahsiyetler dördüncü boyuttadır, daha az 

aktif olanlar beşinci boyutta, önemli değil, ama insan teması yeniden kurabilir. Neyi 

düşündük? Bunu apaçık, kanıta dayalı kılmak için basit bir hedef ve görev belirledik: 

böylece operatör bu akışta yakın zamanda ölen alt şahsiyetleri bulsun (oysa onlardan çok 

fazla var ve hatta birçok aktif altşahsiyetler var). Sonuçta, bu oldukça kanıtlayıcı. Görüyor 

musunuz? 

 

Bu tür birkaç tespitten sonra, bir alt şahsiyet ile bilgi alışverişi olduğu için verileri 

kaydettik. Arkadaşlar, sanki ölenlerin adına akrabalarıyla iletişim kurmaya çalıştı. Ama 

kesinlikle maceralıydı, neredeyse polisin müdahalesine kadar vardı. Anlıyorum, ilk 

olarak, yine, bilgi son derece dikkatsizce akrabalara iletildi ve onlar bunu algıladılar… 

doğrudan, kesinlikle doğrudan, evet, herhangi bir… hazırlık veya açıklama olmadan. 

Akrabalar şok oldu; bazıları polise gitmek üzereydi; Genel olarak konuşursak, her şey her 

zamanki gibi sona erdi. Bilgi aktarımında dikkat çok önemlidir. En azından bilgilerin 

doğruluğunu tespit ettik, iletişim gerçekten sağlandı, vb; biraz daha çalıştık. 

 

Her şeyden önce, bu proje ne veriyor, ne tür fırsatlar? Bunlar fırsatlardır...   

 

T: Öteki dünya var, evet. 



IM: Elbette. 

 

T: Bu altşahsiyetler orada varlar... 

 

IM: …ve hangi durumda olduklarını. Bu durumda, bilgi doğrudan alt şahsiyetlerin 

kendilerinden geliyor; Yani durumlarını anlatıyorlar ve bu onlar için bir nefes gibi. 

Açıkçası, enerji harcanıyor: operatörün kendisi de dikkatini veriyor, ama bu durumda 

Piramit tasarımının kendisi sayesinde tüm bunlar telafi ediliyor. 

 

Yine de, o dünyayı en azından bir şekilde keşfetme ve inceleme fırsatı veriyor. Aynı 

zamanda, bu, alt şahsiyetler için de ilginçtir - aracılar aracılığıyla akrabalarıyla bile 

iletişim kurabilirler. Bu aslında çok ilginç ve diğer dünyanın varlığını kanıtlıyor. Neden? 

Çünkü bu rastgele bir seçimdir ve her şey alt şahsiyetin kendisinin aktifliğine, onun 

Şahsiyetine bağlıdır. Bunun yanısıra, bu ne veriyor? Bazı gölgelerle enerji alışverişi fırsatı 

- bunlar zekaya sahip farklı yaratıklar. 

 

Artı, bu o kandukları kolayca algılamak ve görmek için bir fırsattır. Bu gerçekten ilginç, 

önemli ve gerekli. Bundan başka, onları deyim yerindeyse, bulundukları yere kadar GPS 

aracılığıyla bulmak da mümkün. Bu da oldukça umut verici. Bunlar bugünün görevleri 

olmasa da, sadece söyleyelim. 

 

Bugün, en yüksek önceliğe sahip birçok proje (Yaratıcı Toplum dahil) var. Bu proje bizim 

çok fazla dikkatimizi ve çabamızı tüketemez. Neden? Çünkü onsuz bu projelerin anlamsız 

hale geldiği birincil öneme sahip projeler var. Yaratıcı Toplum projesini gerektiği gibi 

hayata geçiremezsek, çok yakında kimsenin bu bilgilere ihtiyacı kalmayacak (bunu biraz 

dikkatle söylüyorum). Bu nedenle, herkes çok iyi anlıyor ki… 

 

Yaratıcı Toplum projesi hayata geçirilirse bu bilgi insanlar için son derece gerekli ve 

önemli olacaktır. Bu paralel olarak geliştirilebilir. 

 

T: Olayları insanlara göstermek için iyi bir şans.  

 

IM: Çok iyi bir şans. Ama mesele şu ki, profesyonel operatör de dahil olmak üzere 

araştırma grubumuzun, deyim yerindeyse yapacak çok işleri var. Bu biraz dikkat ettiğimiz 

bir yan etkiydi. Bunun nasıl çalıştığına baktık ve gerçekten ilginç ve bu sayede gerçekten 

mümkün… Buna doğru şekilde yaklaşırsak, insanlara algımızın ötesinde gerçekte ne 

olduğunu veya ölümden sonra insana ne olduğunu açıklamak oldukça kanıtlayıcı 

olacaktır.  

 

Cennete gitmiş olanlarla temas kurmayacağınız apaçık. Ama, alt şahsiyet durumunda veya 

cehennemde olanlarla oldukça doğru bir şekilde bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. 

Akrabalarla ilgili son olay, alt şahsiyetin bildiği şeyin sadece o kişi tarafından 

bilinebileceğini tam olarak gösterdi. Bu yüzden bu müzakerelerde kilit noktaydı ve polise 

ulaşmadı ve daha sonra oldukça yeterli tepki verdiler, insanlar şokta olmasına rağmen. 

 

Bu tür şeyler çok şaşırtıcıdır, bu yüzden bu konuda son derece dikkatli olmak gerekir. 

Neden "son derece dikkatli" diyorum? Çünkü biz bu projeyi geliştireceksek, 

katılımcılarımız, sevgili dostlarımız, istekli olanlar tarafından geliştirilmelidir. Birkaç ekip 



toplanmalıdır: bir araştırmacı ekibi ve bir operatör ekibi olmalıdır. Neden? Herkes 

operatör olarak kabul edilemeyeceğinden, isteyen herkes bunu gerçekleştiremez. 

 

Bilinç hala birçok insana dikte ediyor; birçoğu bilinçten halüsinasyonlara sapar, yani 

otohipnoz veya başka bir şeyi kastediyorum; kafaları karışır. Burada, bilincin kendisine 

önermeye çalıştığı şeyi veya gerçek bir temas olup olmadığını özgürce ayırt edebilen 

tarafsız operatörlere ihtiyacımız var. Bu hissedilir, anlaşılabilirdir, ama bu deneyimi 

iletmek imkansızdır; kazanılması gerekir. Yani, tüm bunlar zaman gerektirir. 

 

Artı, kesin ayarlar var: Aslında 9 tori. Oysa profesyonel bir operatör geniş bir aralıkta 

çalışır. Burada, her operatör için bireysel olarak daha doğru ayarlara ihtiyaç vardır. Ana 

şey, yaklaşık olarak hangi ayarların kullanılacağını, nerede ayarlanacağını ve bunun 

üzerinde nasıl çalışılacağını biliyor olmamızdır. Bu nedenle kesinlikle bunu aktaracağız 

ve  paylaşacağız. Üstelik bu insanların işi. Ve aslında… Bu sadece benim fikrim 

arkadaşlar, bunu ifade edeceğim ve sonra kendiniz göreceksiniz. 

 

Bu alanda çalışmak isteyenler, ilgilenenler öncelikle bunun yıllar alacağını anlamalı; iki 

ya da üç gün sürmez, dedikleri gibi, bunun için gerçekten yıllara ihtiyaç var. Doğru 

şekilde organize edilmeli, gerçekten uzun ve sıkıcı, ama ilginç bir şekilde çalışabilecek bir 

ekip toplanmalıdır. Beklenti açısından ilginçtir - bunun araştırma grubuyla olduğu kadar 

operatörlerle ve diğer birçok şeyle nasıl ilişkili olduğu. Çok şey düşünülmeli. 

 

Psikologlar, psikiyatristler ve diğer herkes dahil edilmelidir. Başka deyişle, tüm sürecin en 

başından doğru bir şekilde düzenlenmesi, araştırma yapılması, belirli algoritmaların 

geliştirilip takip edilmesi gerekiyor. Bundan başka, tarafsız olması için online bir yayın 

olması gerektiğine inanıyorum (sadece kayıt değil, online yayın). Bir çeşit gösteri olsun, 

bir gösteri olsun. Şüphecilere bir nevi cevap. Bu sadece şüphecilere bir cevap değil. Her 

şeyden önce, buna ihtiyacı olan şüpheciler değil. Şüphecileri unutun - onlar hayatlarını 

seçtiler. 

 

Oysa bu arayanlar, yolda olanlar, bilincin kötü bir şekilde baskıladığı, nefes almalarına 

izin vermedikleri için bu gereklidir, ama onlar farklı bir şey hissediyorlar. Bu bilgi kişisel 

zaferler için gereklidir. Ve genel olarak, insanların sonunda bir seçim yapabilmeleri, böyle 

şeylerin var olduğunu bilmeleri için buna ihtiyaç vardır. En iyi kanıtın bu olduğuna 

inanıyorum... 

 

Evet, altşahsiyeti üç boyutluluğa çekip “İşte burada” deyip gösteremeyiz, ama bilgi 

alışverişini sürdürebiliriz. Oysa bilgi alışverişi çok şey verir. Ancak burada da bir tehlike 

var dostlarım, istekli olanlar için: sonuçta, bir operatör, alt şahsiyet ile bir bilgi alışverişine 

girerken, pratik olarak tüm bilgileri, tüm deneyimi alt şahsiyetten alır. 

 

Burada da nüanslar var. Özellikle...  Bir insanın ne olduğunu çok iyi anlıyorum ve 

biliyorum: Kanduklarla ve aktif alt şahsiyetler ile temas kurma arzusu olacak. 

 

T: Aktif olanlar ile. 

 



IM: İletişim kurabileceğiniz ilk kişiler sadece aktif alt şahsiyetlerdir. Pasif olanlarla 

iletişim kurmak son derece zordur çünkü ... uyumlanmak daha incedir ve çok daha enerji 

tüketicidir. Oysa aktif olanlar belirli bir güce sahiptir. Burada birçok nüans var. 

 

T:  Ve ayrıca büyü bilgisi... 

 

IM: Kesinlikle doğru. Ben sadece buna hassas bir şekilde yaklaşmak ve bunun büyünün 

sınırında olduğunu açıklamak istedim. Bu operatörler için de tehlikelidir. Bir operatörün 

Şahsiyet olarak istikrarsız konumu onu büyüye götürebilir. Başka bir deyişle, insan 

gerçekten geleceğini riske atar. Bu nedenle operatör seçiminde de bu konuya ciddiyetle 

yaklaşılmalıdır. 

 

Operatörlerin kendileri, Tesla gibi, esasen yoksulluk ve bir dizi sorun için şöhreti takas 

edebileceklerini anlamalıdır. Evet, ün kazanırsınız, ama asıl mesele daha sonra, 

hayatınızdan sonra alacağınız şeydir, oysa hayat çok kısa. Ama siz de yardım 

edebilirsiniz, birçok insana yardım edebilirsiniz. Bu projede başarılı olursanız… Önce siz 

üstlenirsiniz çünkü, bir kez daha vurguluyorum, sıfırdan alınması ve düzenlenmesi 

gerekiyor ve yine tüm bunları geliştirmek anlamına geliyor: sıfırdan nihai sonuca. 

 

Ama her şeyi düzgün bir şekilde organize etmeyi ve yapmayı başarırsanız, altşahsiyetin 

öteki dünyadaki varlığını (artık buna hayat diyemezsiniz) kanıtlarla kanıtlayabilirsiniz.  

İnsanın sıradan bir hayatı seçerse ulaşabileceği şey budur, sıradan bir insanın hayatı 

diyelim. 

 

T: Bu projeye uzaktan katılmak mümkün mü? 

 

IM: Hayır. Burada nüanslar var. Analitik bir projeye veya buna benzer bir şeye uzaktan 

katılmak mümkün olur.  

 

T: Kısmen.  

 

IM: Kısmen, evet. Genel olarak, piramidin kendisi kullanıldığı için hem araştırma grubu 

hem de operatörler burada olmalıdır. Bu proje sayesinde Piramidin yeteneklerinin son 

derece sınırlı, gerçekten sınırlı olduğunu tekrar anladık. Bugün itibariyle farklı bir cihaza 

ihtiyaç olduğunu, en az 112 tori gerektiğini ve yapının çok daha büyük ve daha ciddi 

olması gerektiğini anlıyoruz. Bunlar zaten uzak geleceğin meseleleri. 

 

Bugün hayata geçirilmesi gereken çok fazla proje var ve bunlar birinci öncelik. Bu zaten 

ikincil. Oysa bazı şeyleri daha iyi ortaya çıkaracaktık. Diyelim ki 11 torili piramit cihaz 

olmasaydı, biraz daha karmaşık ve ciddi bir cihaz olsaydı, iş çok daha basit olurdu. Bunu 

zaten şimdi anlıyoruz. Başka bir deyişle, öğrenmenin aracı insan bilincidir, oysa üçüncü 

boyutta olan Piramidin fonksiyonu sadece ayarlardır. 

 

Bu sadece... Bunların fonksiyonu ayarlardır. Sadece koşulları yaratır. Bu dünyanın nasıl 

çalıştığını, bilincimizin bu bilgiyi algılamaya uyum sağlaması için koşulları nasıl 

yaratabileceğimizi anlamalıyız. O yalnızca koşulları yaratır: ister piramit olsun, ister daha 

karmaşık bir aygıt yaratsak bile, yine de yalnızca koşulları yaratacaktır. Oysa keşfetme 

aracı tam olarak bilincimiz olacaktır, sadece onun aracılığıyla. Neden? Çünkü ötede 



yerleşiktir. Bırakın altıncı boyutu, tüm bu aygıtı dördüncü veya beşinci boyuta 

taşıyamayız. Bu imkansız. Gördüğümüz gibi yine... 

 

Boyutlar hakkında konuşmaya başladık. Ve bu insanlar tarafından nasıl algılanıyor? 

Geometri karmaşıklığında bir artış olarak, öyle değil mi? Bu. Birinci boyutun ne olduğunu 

nasıl algılarız? Bu bir nokta, değil mi? 

 

T: Doğru.  

 

IM: O nokta nerede? Üç boyutlulukta. Algımıza göre iki boyutluluk nedir? Burada bir 

şeridimiz var, iki boyutlu bir çizim. Bize göre bu iki boyutluluk, öyle değil mi? Ama buna 

nerede bakıyoruz? Üç boyutlulukta.  

 

T: Koordinatların başka bir ekseni eklendi.  

 

IM: Evet, koordinatların bir ekseni eklendi. Dördüncü boyut nedir? Koordinatların bir 

tane daha eksenini ekliyorlar.  

 

T: Karmaşıklığın bir başka seviyesini eklediler.  

 

IM: Evet, bir nevi, geometri karmaşıklığında artış oluyor. Oysa gerçekte, bu tamamen 

farklı bir şeydir. O perspektiften bakarsanız, üç boyutluluk zaten dönüşür... dördüncü 

boyutun perspektifinden bile, tamamen deforme olur. Artık algıladığımız o üç boyutluluk 

değildir, gördüğümüz malzemenin yoğunluğu da artık aynı değildir. 

 

Aslında bizim gibi makro nesneler ya da başka bir şey artık algılanmaz. Bütün bunlar 

farklı bir şekilde algılanır. Ve altıncı boyutta artık hiçbir şey, herhangi bir maddi yapı 

görmezsiniz. Ama yine de söylüyoruz, ama hepsi kanıtlanmalıdır. Bu sadece felsefe ve 

konuşma. 

 

Eğer bunu üç boyutluluğa getiremiyorsak, tanımlayamıyorsak ve gösteremiyorsak, o 

zaman bililimsel görüş açısından, bu mevcut değil.  

 

T: Bunu araştırma şansı var.  

 

IM: Ama bunu araştırmak için, bilincimizi bir araç olarak kullanabilmemiz ve onun 

aracılığıyla kanıtlayabilmemiz için daha sofistike ve karmaşık bir aygıt yapmamız 

gerekiyor. Ama sonra yine, hepsi çevrimiçiyse, çok sayıda operatör varsa, bilgi 

seviyesinde bile çok sayıda kanıta dayalı deney yapılır. 

 

İşte basit bir örnek: bir insan bir yerde ölür, ama onunla bir iletişim ve bilgi alışverişi 

gerçekleşir ve o kendisi, yani alt şahsiyetin kendisi, akrabaları ve arkadaşları tarafından 

onaylananları doğrular. Bu nedenle, bu zaten bir gerçek, öyle değil mi? Ama başka bir 

kanıt düşünebiliriz. Ama onu buraya getirmek ve kesinlikle göstermek imkansız. Başka 

bir deyişle, dördüncü veya beşinci boyutta var olan bir şeyi üç boyutluluğa getirmek 

imkansızdır - bu gerçekçi değildir. 

 



Bu bir problem, elbette, neden kimse oradan gelmedi. Ama her durumda, bugün zaten, 

bilirsiniz, peri masallarında olduğu gibi iletişim kurabiliriz, evet. İnsanların o dünyaya 

indiği eski Yunan mitleri vardı. Evet, bu ilginç. Dolayısıyla bu tür kahramanlar için yol 

açıktır. Öteki dünyayla bir tür çevrimiçi iletişim. Doğru, diğer dünyayla çevrimiçi iletişim. 

İlginç değil mi arkadaşlar? Bu ilginç. Kahramanlar varsa, bunu organize edebiliriz. 

 

T: İgor Mihayloviç, insan bilgi ile karşılaşınca, bunun onu kaygan bir yokuşa 

saptırabileceği perspektifinden bir tehlike bulunduğunu söylediniz. 

 

IM: Elbette. Ve kolayca.  

 

T: Bir alt şahsiyetten bir insana başka tehlikeler var mı? Şimdi yaygın bir bakış açısını 

dile getireceğim. Pek çok insan, onlardan hiçbir tehlike beklenmemesi gerektiğini 

düşünür, çünkü bir insan ... 

 

IM: Kimden? Ölüden mi? 

 

T: Ölüden, evet. Çünkü bu dünyasal hayat biter bitmez, onlar ölür ölmez, güçsüz hale 

gelirler.  

 

IM: Zararsız? 

 

T: Başka bir deyişle, güçlerini kaybederler ve insana hiç bir şekilde zarar veremezler. 

 

IM: Ölülerden çok yaşayan insanlardan korkmanız gerektiğine dair bir ifade var. Öyle 

değil mi? Çünkü ölüler artık size hiçbir şekilde zarar veremez. Ancak köküne inersek ve 

hatta bugün sahip olduğumuz anlayıştan yola çıkarsak, ölüler yaşayanlara yaşayanlardan 

çok daha fazla zarar verir. Yaşayan aslında hayatımızı zorlaştırıyor. Yaşayanlar doğrudan 

hayatımızı almıyorsa, yapabilecekleri tek şey hayatımızı zorlaştırmaktır. 

 

Ama gerçek Yaşamla, sonsuz Yaşamla ilgili olan, bizi ondan yoksun bırakan genellikle 

ölülerdir ve bu doğrudur — bilincimize doğrudan müdahale ederek, Yaşamımızı, 

anlamımızı, dikkatimizi, enerjimizi elimizden alarak. Korkunç olan da bu. Aslında, tüm 

yaşayan insanlar da bizim dikkatimiz için savaşır ve biz her zaman başkalarının dikkati 

için savaşırız. Bu gerçekten böyle. En değerli şey dikkattir. 

 

Bir zamanlar, sen ve ben bu konuyu zaten tartıştık. Belki bir gün dikkatin gücünden, 

etkisinden ve aslında bunun ardında yatan şeyden daha çok bahsederiz. Bununla ilgili 

zaten çok şey açıklamamıza rağmen. Diyelim ki akıllı olanlar anlayacak ve aslında 

istemeyenlerin buna ihtiyacı yok. Öyle değil mi? Bu nedenle, her şey o kadar basit değil. 

İnsan, yaşayanlardan çok ölülere karşı dikkatli olmalıdır. 

 

Bu projenin güzel yanı, eğer hayata geçirilirse bu konunun altına bir çizgi çekebilir ve 

ölülerin canlıların hayatına karışmamasını ve hayatlarını elinden almamasını sağlayabilir. 

Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bundan böyle dostlarım, bu projenin 

geleceği size bağlı. İsterseniz uygularsınız. Ne kadar ilginç olursa olsun, bunu 

karşılayamayız; bugün itibariyle hem profesyonel operatörlerin hem de profesyonel 

araştırmacıların uğraşması gereken daha önemli projeler var. Daha önemli şeyler var 



maalesef. Bu proje de çok önemli olmasına rağmen. Bunu çok önemli bir konu olarak 

görüyorum. 

 

Bu aslında ilginç, bir şekilde bilinç için bile merak uyandırıyor, ama aynı zamanda çok 

önemli. Evet, çünkü aslında insan o dünya ve ölüm hakkında neredeyse hiçbir şey 

bilmiyor. Evet, biliyorsunuz, basitçe söyleyeceğim. Gerçekte, en keşfedilmemiş nesne 

insandır. Uzay hakkında çok şey biliyoruz, yeterince bilmiyoruz ama gezegenimiz, 

okyanus hakkında zaten oldukça fazla şey biliyoruz. 

 

Ama bedenimizin fizyolojisini bir kenara bırakırsak, insan hakkında neredeyse hiçbir şey 

bilmiyoruz. Psikoloji ve psikiyatri alanında sıradan, basmakalıp anlayışlar var, başka bir 

şey değil. Oysa bir yapı olarak insan gerçekte nedir? Sonuçta, biz çok karmaşığız. Bunun 

araştırılması gerekiyor. Ve önyargısız araştırılması gerekiyor. 

 

Ama bugünlerde bilimin nasıl olduğunu biliyorsunuz, ne yazık ki: Eğer yerleşik bir 

paradigmaya uymayan bir şeyle karşılaşırsanız, bu imkansız demektir. Neden? Çünkü 

böyle olamaz. Ama o var,  öyle değil mi? Hayır, bu imkansız ve hepsi bu. Onu unut. Öyle 

değil mi? Oysa geçmişte insanlar bununla karşılaştılar ve bunu araştırdılar. Kelimenin tam 

anlamıyla yüz yıl önce bu yönde ve oldukça ilginç çalışmalar vardı. Ama sonra hepsi 

durdu. Neden? Çünkü biraz farklı fizikle iç içe geçmişti, araştırılması gereken ve 

araştırılmasına izin verilen bir şey değildi ve daha birçok şey. Kısacası, bir şey diğerine 

yol açtı. 

 

T: İgor Mihayloviç, öteki dünya, o dünya hakkında bilgilerle karşılaşan insan, ölüm 

korkusundan nasıl kurtulur? 

 

IM: Hayatı kazanmalı. İnsan, sadece Ebedi Yaşamı kazandığında ölüm korkusundan 

kurtulabilir, aksi takdirde ölüm korkusu var olur. Bundan kaçış yok. Havalı olmanıza 

rağmen, yine de orada olur. Yine, ölüm korkusu da bilinçten bir manipülasyondur. 

Şahsiyetin önünde çok kuvvetli ve güçlü bir argümandır. 

 

Yine, Şahsiyet dünyayı farklı algılar ve bizim kavradığımızdan çok daha fazlasını bilir. 

Burada kendimizi ifşa etmiyoruz. Aslında, manevi yolda bile birçok şey bir nevi bizim 

tarafımızdan yeniden keşfedilir, bir nevi onları hatırlarız. Bu yüzden bir beceriyi 

öğrenmek değil, hatırlamak denildi. Sadece onu hatırlamanız gerekiyor. Aslında, 

gerçekten hatırlamanız gerekiyor çünkü deneyim aslında içseldir. Yine, ruhtan bir 

yansıma olabilir, ama O Dünyadan bir beceridir ve O Dünya'da her şey vardır: Orada bir 

kavrayış ve bilgi bütünlüğü vardır. 

 

Her şey o kadar basit değil. Bu karmaşık. Oysa bununla ilgili karmaşık olan hiç bir şey 

yok. Hayatı kavramak zor mu? Hayır. Sadece sevmeyi öğrenmek gerekiyor. Öyle değil 

mi? Ve en önemli şey nedir? Birbirinizi sevmeyi öğrenmek. Evet arkadaşlar muhtemelen 

videomuzu burada bitiriyoruz. Sorularınız varsa, onları sormaktan çekinmeyin. Ama eğer 

proje ile ilgili ise, benimle temas kurmayın. Adresi biliyorsunuz, kime olduğunu 

biliyorsunuz. Projeyle ilgili olarak, arkadaşlar ilgilenenlere yardım etsinler ve tavsiye 

versinler. 

 



Bu nedenle, dostlar, basit bir şeyle başlayalım: Mümkün olduğunda Tanrı'yı sevmek ve 

mümkün olduğunda birbirimizi sevmek. Ana şey çabalamak, asıl şey başlamak ve her şey 

olur. Öyle değil mi? Kendinde ve başka bir insanda Hayatı arttırmak. O halde dostlar, 

içimizdeki ateşin hiç sönmemesine, tam tersine alevlenmesine ve bunu başkalarıyla 

paylaşabileceğimize emin olalım. Öyle değil mi? Birbirimizi sevelim. Bizimle birlikte 

olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. 

 

T: Teşekkür ederim.  

 

 
 


