
RUHUN ŞÖVALYESİ 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Bugün ALLATRA TV stüdyosunda saygıdeğer İgor 

Mihayloviç Danilov'u ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

 

İgor Mihailoviç: Selamlar. 

 

T: Zhanna. 

 

Zhanna: Selamlar. 

 

T: Elçin. 

 

Elçin: Selamlar. 

 

T: Igor Mikayloviç, Bir önceki "SEKS VE RUHSAL YOL" programı insanlar arasında 

kesinlikle olağanüstü bir tepki yarattı ve çok sayıda şükran mektubu, çok sayıda yorum 

ve çok sayıda anlayış ve içgörü gönderdiler. İnsanlar çok ama çok uzun yıllardır 

kendilerini endişelendiren sorulara yanıt aldıklarını söylüyorlar. Ve bugün içlerinde bir 

içsel olgunlaşma sürecinin gerçekleştiğini hissediyorlar, dedikleri gibi, bu tam da 

gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Ve bugün, insanlar adına size minnettarlığımızı ifade 

etmek istiyoruz, ortaya koyduğunuz bilgi için, kadının kutsal rolü, Allat Kardeşler, dişil 

güç ve onun doğası konularına ışık tuttuğunuz için sonsuz minnettarlık. 

 

Ve genel olarak, ruhsal özgürlüğü gerçekten sağlayan bilgi için derin bir minnettarlık, 

çünkü bu insanlar tarafından çok fazla hissediliyor. Ve sistemin uzun yıllardır dayattığı 

zihniyetlerden özgürleşme sürecinin tam olarak gerçekleştiğini belirtiyorlar. "SEKS VE 

RUHSAL YOL" programının yayınlanmasından sonra gelen ilk sorulardan biri de, 

kadının kutsal rolü konusu açıklığa kavuştuğuna göre, erkeğin ruhsal misyonunun ne 

olduğu sorusuydu. Toplumdaki kutsal rolü nedir? Ve gerçekten de, tam da bu konuda 

doldurmayı çok istediğimiz birçok bilgi boşluğu var. Ve eğer izin verirseniz... 

 

IM: Ama bana öyle geliyor ki, sadece boşluklar değil, erkeğin ne olduğu ya da kim 

olduğu tamamen unutulmuş durumda. Ve kim olması gerektiği. 

 

T: Bugünkü programımızın konusu "Toplum yaşamında erkeğin kutsal rolü". Doğrudan 

erkeğin kutsal rolü konusuna geçmeden önce, "SEKS VE RUHSAL YOL" programının 

yayınlanmasından sonra ortaya çıkan soruları yanıtlamak istiyoruz. Çünkü genel olarak 

insanlar söylenenlerin özünü anladı ve kavradı. Bununla birlikte, sorular devam etti. 

 

Belki, ilk soru bir erkek tarafından soruldu. "Cinsel yakınlaşma sırasında her kadının saf 

Allat ürettiğini doğru anlıyor muyum?" diye soruyor.  

 

IM: Bugün gerçekle yüzleşirsek, tüm kadınlar cinsel enerji bile üretmekten çok uzaktır. 

Yine de bu böyledir. Neden böyle? Çünkü her şey tamamen unutulmuştur. Ve özellikle 

de Allat. Bununla birlikte, diyelim ki her kadın bunu üretebiliyor. Ama bu erkeklere de 

bağlı. Cinsel bir oyun ya da başka bir şey anlamında değil. Ama erkeğin kendi özünde. 

Dediğiniz gibi, buna daha sonra devam edeceğiz.  



T: Yani, bu doğrudan bağlı... 

 

IM: Erkeğe bağlı. Basitçe söyleyeyim: Modern dünyada kadınlara bir nevi ek olarak aşçı 

rolü biçiliyor. Yiyebilecek kimse yoksa, kadının çeşitli yemeklerle bol miktarda akşam 

yemeği pişirmesinin bir anlamı var mı? Basit bir soru. 

 

T: İgor Mihayloviç, işte aynı adamdan başka bir soru, "Kadınlar neden yakınlaşma söz 

konusu olduğunda soğuk, kayıtsız ve hareketsiz olabiliyor?" 

 

IM: Aynı sebepten dolayı. Çünkü kadın olduğunu unuttu. Sonuçta erkek ona bunu 

hatırlatmıyor. Diyelim ki bekar bir kadın çiğ gıda diyeti yapıyor, sadece bunu seviyor, 

vejetaryenlik bile değil. Peki, yiyecek kimse yoksa ve kendisi de yemiyorsa, diyelim ki 

güveç mi pişirecek? 

 

Zh: Çok açık. İşte bir kadından gelen başka bir soru: "Seksi büyüden nasıl ayırt 

edebiliriz? Ve bunu seks sırasında sistemi beslemeden nasıl yapabilirim?"  

 

IM: Aslında seks ve büyü çok yakından iç içe geçmiş durumda. Neden? Çünkü tıpkı 

büyüde olduğu gibi gizli güçlerin kullanımı var... Bunlar her zaman, çoğunlukla birileri 

üzerinde güç sahibi olmayı, birilerinin elini, iyiliğini ya da başka bir şeyini kazanmayı 

amaçlıyor. Büyü yoluyla bir şey elde etmek için bile olsa, sonra yine bir şey için. Ama, 

çoğunlukla, her şey neyle biter? Seks ile. Yani, fikrin kendisi. Fiziksel bir eylem olması 

gerekmez, ama arzu ve istek vardır. 

 

İnsanları büyü yapmaya teşvik eden şey budur. Yani insan daha çekici, daha değerli 

görünmek ister, sevilmek ister. Ancak, bana öyle geliyor ki, birinin sizi büyü yoluyla 

sevmesini istemekten ziyade, sizin sevmeyi öğrenmeniz çok daha önemlidir. Ve bu 

ayrım çok basit. Gerçekten öyle... Burada karmaşık bir şey yok. Sistemi beslememek 

için, fiziksel aktivite sırasında ve sonrasında dünyevi arzularınızı unutun, birine 

hükmetmeye, oynamaya veya manipüle etmeye çalışmayın. Sadece her şeyde dürüst 

olmalısınız, hatta bu fiziksel aktivite sırasında bile, her şey basittir. 

 

T: İgor Mihayloviç, sistemden gelen çok eski, kadim bir zihniyet de var - seksin 

kınanması. İnsanlar bilinçlerini dinlediklerinde neyi görmüyorlar? 

 

IM: Diyelim ki, herhangi bir insanın bilinci her zaman bir başkasının yatağına bakmaya 

yöneliktir. Ancak, kişi başkasının yatağına bakmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, 

başka bir insanın battaniyesinin altında kendisinden başka kimseyi göremeyecektir. Bu 

doğru. Ve bilinç her zaman böyle çalışır, yani birini eleştirmek ve bir şeyi olduğunuzdan 

daha kötü göstermek için. Bu şekilde kurulmuştur. Ve dahası, seks meseleleri söz 

konusu olduğunda, bu her zaman... diyelim ki, insanlar için aşırı ilginç, cezbedici ve 

aynı zamanda herkes "Ah, bu hiç iyi değil" diyor. 

 

Arkadaşlar, eğer iyi olmasaydı, burada sizinle oturuyor olur muyduk? Ve kimse bizi 

görür müydü? Elbette görmezlerdi. Çünkü bizler tam da bu sürecin ürünüyüz. Ve bu da 

unutulmamalıdır. Ama sistem her şeyi çarpıtmayı ve değiştirmeyi seviyor. 

 



T: Burada bir kadından gelen başka bir mektup var. Programdan sonra kadın gruplarının 

tarihine büyük ilgi duymuş ve çok ilginç bazı bilgiler bulup bize göndermiş, mümkünse 

yorum yapmamızı istiyor. 

 

"Eski Sümer'de 'nadītu', yani 'Tanrı'nın kız kardeşleri' olarak adlandırılan tapınak 

kadınlarının özel bir statüye sahip oldukları söylenir. Mezopotamya'da tanrıça İnanna 

(Akadça İştar - su veren tanrıça) kültü vardı. İnanna'dan Sümer'in en yüce ilahı olarak 

bahsedilir. İnanna tapınaklarının emrinde çok sayıda kadın yardımcı vardı. 

 

Mari antik kenti üzerine yapılan etnografik çalışmalarda, "Tanrıçanın elinde tuttuğu su 

testisi bir pınara bağlıydı ve her tatilde - muhtemelen su toplama bayramıydı - testiden 

bolca su akıyor, sadık insanlar parmaklarını içine daldırıyordu." Hayat veren su - onun 

kültü her şeyden önce buna adanmıştı." Ve aslında su ile ilgilenmenin o dönemde 

temelde kadınların ayrıcalığı olduğu ortaya çıkıyor. Ve su bekçisi olan ya da su veren 

pek çok tanrıça buluyoruz. Mısır'da bu Heqet idi. 

 

Ve bu isim aynı zamanda... tam olarak İran'da Anahit olarak adlandırılırdı. 

Yunanistan'da istisnasız her su kaynağı bir kadın tanrıçanın adıyla ilişkilendirilirdi. Ve 

neden bu kadar çok kültür, bu kadar çok ulus - ve suyu olan  bir kadına bu kadar saygı. 

Bu ne anlama geliyordu? Bu ne tür bir alegori? 

 

IM: Bu çok basit... Bu tam da sizin söylediğiniz gibi, kadının özünün alegorik bir 

yansıması. Sonuçta mesele sadece su meselesi değildi. Genelde Doğu'da suya ulaşmanın 

kolay olmadığı ve değerli olduğu düşünülür. Ama bu kült sadece sudan yoksun 

bölgelerde değildi. Su aslında pek çok şeye hayat verir. Esasen bu dünyada yaşayan her 

şey için su yaşam kaynağıdır, tıpkı ışık gibi. 

 

Aynen bir kadının verdiği şeyin - o Allat'ın - yaşam kaynağı olduğu gibi, aynı zamanda 

Ebedi Yaşamın da kaynağıdır. Su geçici yaşam verirken, kadının içinde bulunan güç 

sadece geçici yaşamı değil, Ebedi yaşamı da verebilir. İşte bu yüzden tanrıçalara böyle 

bir etki alanı bahşedilmiştir.  

 

T: Teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. İzleyicilerimizin sorularına yanıt buldukları için 

memnun olacaklarını düşünüyorum.  

 

Zh: Doğru, işte bir soru daha. Bir kadın da ruhsal uygulamalar sırasında, özellikle 

derinlere daldığında orgazm olduğunu yazıyor. Ve sorusu şu: "Bu tür bedensel tepkilerin 

ortaya çıkması iyi mi yoksa kötü mü?" 

 

IM: Bu meditatif uygulamalar sırasında gerçekleşiyorsa, bu iyi değildir. Ama ruhsal 

uygulamalar sırasında olursa, bu harika bir şeydir. Ve burada, erkekler için sinir bozucu 

olsa da, erkekler ruhsal uygulamalar yaparken bunu yapamazlar. Meditasyon sırasında 

yapabilirler. Orada fantezi vardır, düşünce vardır, bilinç vardır. Ruhsal uygulamalarda 

ise bilinç artık hiçbir şeyi kontrol etmez. Orada doğal süreçler vardır. Bu harika bir şey. 

Zh: Harika. 

 

IM: Önemli olan kadının bu aracı doğru bir şekilde, bir sıçrama tahtası olarak 

kullanmasıdır. 



T: Bir erkekten gelen bir başka soru, İgor Mihayloviç, , "Eğer kadın Allat'ın taşıyıcısıysa, 

neden evli çiftlerin yakın ilişkilerinde evlilik görevini yerine getirmekle ilgili bazı 

ağırlıklar var ve hatta bunu yapmayı reddediyorlar?" 

 

IM: Yanıt tam olarak burada gizli: "Evlilik görevi". Kim görevlerini yerine getirmekten 

hoşlanır? Ve eşlerin kime karşı bu görevi vardır? Bu eşler sisteme borçludur. Onu 

beslemek zorundadırlar. Ve kişi bunun, diyelim ki... 

 

T: Kölelik. 

 

IM: Kesinlikle doğru. Fiziksel aktivite yapmak istemediğinizde ama buna 

zorlandığınızda. Her ikisi de bunu yapmak istemiyor, ama bu şekilde belirleniyor. Asıl 

soru, kim tarafından oluşturulduğu? Komşular ve arkadaşlar böyle söylüyor, 

isteksizliğinize rağmen sistemi beslemeniz gerektiğini söylüyorlar.  

 

T: Sisteme karşı görev.  

 

IM: Sisteme karşı görev. Yine de tüm bunlar harika bir eyleme dönüştürülebilir. Değil 

mi? 

 

Zh: Burada bir kadından gelen başka bir mektup var, ama farklı bir türden. Mektubunda 

6 yıldır evli olduğunu yazıyor. Kocasıyla ilişkisi çok iyi ama, seks çoğunlukla karanlıkta 

ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Kocasının üzerine düşeni yapmasını ve çekip 

gitmesini istiyor. Bununla birlikte, sekse ihtiyacı var, ama bilinç bunun günah olduğunu 

ve ruhsal yolla bağdaşmadığını söyleyerek onu kilitliyor. Ve tam olarak "SEKS VE 

RUHSAL YOL" programından sonra kendine bir soru sordu, "Oysa yanlış olan ne? 

Kendimi nasıl değiştirebilirim?" Ama bu soruya cevap veremedi. Ve bu vaka tek değil, 

çünkü bu... 

 

IM: Bu aslında çok yaygın bir durum. 

 

Zh: Evet… 

 

IM: Burada yetiştirilme tarzı ve diğer pek çok şey... ve dini hususlar önemlidir. Ve bazı 

nedenlerden dolayı, pek çok kişi tüm bunların utanç verici, yakışıksız, uygunsuz, 

ruhsallığa engel olduğuna inanıyor... Arkadaşlar, doğal olan her şey doğa tarafından 

belirlenir. Ve kişi kendini herhangi bir şeyden soyuyor ve mahrum bırakıyorsa, bunda iyi 

olan nedir? Basit bir soru. Aslında her şey basittir. 

 

Ama sistemin bu eylemi insanı manipüle etmek için kendi aracına dönüştürmesi son 

derece faydalıdır. Ve o bu yakınlaşmayı dehşetle bekliyor. Bunu istemiyor. Kendisinin 

de dediği gibi, adam üzerine düşeni yapsın ve kaçsın diye. O da istemiyor. Yine de, bu 

bir görev. Peki, bu nasıl bir hayat?  

 

Zh: Ama öte yandan, bir tür fizyolojik ve psikolojik ihtiyaç var.   

 

IM: Evet, fizyolojik ve psikolojik bir ihtiyaç var... Ama yine de tüm bu ihtiyaç nereden 

geliyor? Tam olarak bu bilinçten. Bu sadece bilincin onlara oynadığı bir oyun. 



T: Hormonların oyunu… 

 

IM: Ve bu engelden kurtulmak ve özgür olmak yerine, değil mi? Burada iki seçenekten 

biri var: ya bekârlık ya da arkadaşlar, bu zihniyetlerden özgürleşin ve huzur içinde 

yaşayın. Allat güçlerini büyü amacıyla kullanmak günahtır. Bu günahtır. Geri kalan her 

şey... Özür dilerim ama bir insanın sabahları yerde mekik ya da şınav çekmesinin neresi 

günah? Ya da eşlerin ya da arkadaşların, fark etmez, akşamları yatak odalarında 

yaptıkları, değil mi? Bunda günah olan nedir? Bütün hayvanlar bunu yapmıyor mu? 

Yoksa hayvanlar da karanlık mağaralarda saklanıp, afedersiniz, bunu hızlıca yapıp 

kaçmıyorlar mı? Bunda günah olan ne? 

 

Biraz kültür, ahlak ve terbiye olması gerektiği açık... Olmalı...çünkü toplum uygar. Ama 

bunu kendi başınıza ve gönüllü olarak yaptığınızda, o zaman, kusura bakmayın... 

Diyelim ki, aksak bir ata binerek çok uzağa gidemezsiniz. Hayat her açıdan kolay ve 

güzel olmalı.  

 

T: Özgürlük ve sevgi içinde bir hayat, evet.   

 

IM: Ve başka türlü nasıl olabilir? Eğer böyle değilse hayat gerçekten hayat mıdır? 

İnsanlar kendilerini eziyetlere mahkum ediyor, sonra acı çekiyor ve nedenini düşünüyor. 

Ve tüm bunlar birileri sizin adınıza düşündüğü ve karar verdiği için oluyor. Belki de 

büyüyüp bunu kendiniz yapmaya başlamalısınız? 

 

T: Bir sonraki soru da sevgi ve nefretle ilgili. Bir kız yazıyor. Program için teşekkür 

ediyor ve şu soruyu soruyor: "Sevgiden nefrete giden bir adım var. Bu neden böyle 

oluyor ve böyle durumlarda ne yapmak gerekir?" Aşkının ve yakın ilişkisinin nasıl önce 

kıskançlığa, sonra da genç adama karşı nefrete dönüştüğünü anlatıyor. Ve şimdi başka 

biriyle çıkıyor ama yine de eski partnerine karşı nefret duygusundan kurtulamıyor. 

 

Bilinç, onu diğer insanların gözünde mümkün olan her şekilde karalamaya çalışıyor ve 

yeni erkek arkadaşıyla seks yaparken bile onun hakkındaki düşüncelerini yutturuyor. Ne 

yapmalıdır?  

 

IM: Bu tipik bir durum. Ama bu, deyim yerindeyse, kuantum dolanıklığı ile 

karşılaştırılabilir. Yine de, belki bunu mikro değil ama makro nesneler üzerinde 

açıklayayım. Diyelim ki gezegensel bir çift var. Kadın erkeğin yörüngesindeydi ya da 

erkek kadının yörüngesindeydi, fark etmez. Ve sonra, belirli koşullar nedeniyle, uzak bir 

yörünge notuna, uzak bir yörüngeye taşınıyor, ama tamamen ayrılmıyor. Ve hala onunla 

etkileşime girmeye devam ediyor ve kopamıyor. 

 

Ve tam olarak bu nedenle, eski sevgilisinin yörüngesine kim girerse girsin, kadın ona 

karşı çok güçlü bir çekimi olduğu için her şeyi yapacaktır... onları yörüngeden 

uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bu yüzden, deyim yerindeyse, ona çamur atacak 

ve sırf o yörüngeye girmelerini engellemek için çamuru yayacaktır. Bu hem erkeklere 

hem de kadınlara olur. Cinsiyetin ne olduğu hiç önemli değildir. Bu sık sık olur. 

 

Peki sevgi ve nefret neden bu kadar yakın? Bildiğiniz gibi, sevgi ve nefretin ne olduğuna 

tıbbi bir perspektiften bakarsak, varsayalım ki, PET tarayıcısında, yani emisyon 



tomografisinde, neredeyse aynı nöron grubunun uyarıldığını görürüz. Bu neden oluyor? 

Hem sevgi hem de nefret sırasında aynı fiziksel duyumsamalar vardır. Yani bu tür bir 

nefreti kastediyorum. Nefret farklı olabilir. Ve bu tam olarak bu tür bir nefret sırasında 

olur. Bu sadece bilincin her şeyi farklı bir işaret altında algılamasıdır. 

 

Ve eğer sevgi coşku ve haz veriyorsa, nefret esasen aynı şeydir, ama olumsuz bir 

perspektiften algılanmaktadır. Yani kadın erkekten ya da erkek kadından o kadar nefret 

eder ki, birbirlerini bırakamazlar, değil mi? Cinsel açıdan çok daha iyi olan, daha iyi bir 

eşleşmeyi temsil eden ve çok daha insancıl olan partnerleriyle bile tahrik olamıyorlar. 

Deyim yerindeyse eski partneri olmadan yeni partneriyle ne tahrik olabiliyor ne de 

zirveye ulaşabiliyor. Mutlak bir bağlılık. Basitçe söyleyelim, bu sizi ilgilendirmiyorsa, o 

zaman sizi de rahatsız edemez. Ama eğer bilinciniz buna yapışmışsa...  

 

E: Üzerinde düşünmek, değil mi?  

 

IM: Kesinlikle doğru. Bu sizi neden rahatsız ediyor? Ve daha önce de söylediğimiz gibi, 

sevgi ve nefret tek ve aynı şeydir.  

 

T: Bağımlılık, evet. 

 

IM: Kesinlikle doğru. Tüm bunları anlayan ve bilincin diktesine göre yaşamayan pek 

çok insan var ve bu bağlılığı anladıklarında, ayrılmış olsalar bile, yeni partnerleri oluyor, 

sık sık buluşup birbirleriyle konuşuyorlar - bu kuantum dolanıklığı içinde kalıyorlar. 

Bununla birlikte, birbirlerine karşı çekim hisseden insanların hayatındaki ana şey aslında 

seks değildir. Sonuçta, basit bir iletişim yeterlidir - ve tatmin olurlar. Ayrılmıyorlar ve 

kopmuyorlar. Kıskanmazlar, savaş başlatmazlar ve onun ne kadar alçak olduğunu, neden 

bu kadar kötü olduğunu ve tüm o kötü şeyleri ve pislikleri anlatmak için etraflarında 

erkek ya da kadın arkadaşlarından oluşan koalisyonlar toplamazlar. Sonuçta, bu her 

zaman bilincin dikte ettiği gibi zeka fazlalığından kaynaklanır. Aslında iyi insanlar da 

vardır. Çeşitli örnekler var. 

 

Zh: Doğru. Ayrıca aşağıdaki sorular da var. Genç bir adam bilincin ona şöyle dediğini 

yazıyor: "Bilgiye sahibim. Meditasyonlar yapıyorum ama yıllar geçiyor - ve bana hiçbir 

şey olmuyor." 

 

IM: Bu meditasyonları tüm hayatı boyunca yapabilir - ve ona hiçbir şey olmaz. 

Bedeninden bir çift kol daha çıkmayacaktır. Uzuvları, deyim yerindeyse, uzamayacaktır. 

Oysa meditasyon yaparken ne beklemektedir? Ve yine bir soru var. Bir şeyin 

gerçekleşmesi için sadece mum yakmak yetmez, Tanrı'yı sevmek ve O'nun için 

çabalamak gerekir. Oysa mum yakmak iyidir, zarar vermez, kilisede daha fazla ışık olur, 

ama bu kişiyi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Öyle değil mi?  

 

Meditasyon ve ruhsal uygulama farklı şeylerdir. Doğru. Görünüşe göre, bir beklenti var. 

Bir mucize bekliyor, büyü bekliyor, üç boyutlulukta onun için bir şeylerin değişmesini 

bekliyor. Oysa bilinç hiçbir zaman ruhsal anlamda kişide herhangi bir değişiklik 

algılamayacaktır. Ona her zaman baskı yapacak ve ona hiçbir şey elde etmediğini, hiçbir 

şeye sahip olmadığını ve hiçbir şeyin olmayacağını söyleyecektir. Ve böylece insanlar, 

zeka fazlalığı nedeniyle, bilinçle iyi yaşayanlar, kendilerini her zaman entelektüel olarak 



gelişmiş, herkesten daha yüksek görürler... Basitçe söylemek gerekirse, sıradan egoizm, 

gurur onları kilitler. Onları öylesine kilitler ki... insanlar basitçe yollarını kaybeder ve 

sistemin basmakalıp köleleri haline gelirler. Öyle değil mi? 

 

Zh: Öyle. Böyle bir durumda bir adam... 

 

IM: Elbette. Oysa insan kendi içinde gerçekten sevgi geliştirdiğinde, farklılaşır. Eğer bir 

insan birilerinin kendisine aşık olmasını beklerse, az önce tartıştığımız gibi cazibesinin 

nesneleri, sadece meditasyon yaptığı veya ikonların yanında mum yaktığı için... Tüm 

bunlar büyüye benzer (Zh: Evet)... Öyle değil mi? Şeytanla yapılan her anlaşma kötü bir 

şeye mahkumdur. Bu gerçekten böyle. 

 

Zh: Bir de böyle bir soru var, ama siz bunu daha önce birçok kez yanıtladınız, ancak 

görünüşe göre bu kişi ya sizin yanıtladığınız programları izlememiş, ya bir şekilde 

kaçırmış ya da bu bilgiyle yeni karşılaşmış. Soru şu: "Meditasyon kendi kendine telkin 

değil midir? Belki de sadece hipnozdur? Sonuçta, kendimi buna ikna ederek bir şeyler 

hissettiğimi de imgeleyebilirim." 

 

IM: Oysa meditasyon tam olarak imgelemektir. Tam olarak bu otohipnoz tekniğidir. Bu 

sadece meditasyon, arkadaşlar. Basitçe başlayalım, açıklayalım: otojenik eğitim nedir? 

Sıradan bir şey. 

 

T: Gevşeme.  

 

IM: Gevşeme ve imgeleme. Bu, bilincin bedenimiz ile çalışmasıdır. Ama neyi fark 

ederiz? Doğru yaklaşımla, gerçekten doğru yapıldığında, kişi eline hafiflemesi için bir 

emir verdiğinde bunu fark ederiz. Kişi tamamen rahatlamış bir halde yatmaktadır, kolu 

terazinin üzerindedir ve terazideki göstergenin değişimini gözlemleyebiliriz. Daha ağır 

olması için bir emir verdiğinde, terazideki değişiklikleri, ağırlaştığını gözlemleriz, ama 

kişi tek bir kasını bile zorlamaz. Kola takılan ve kas gerginliğine yanıt veren sensörler de 

yine tek bir kasın bile gerilmediğini gösteriyor. 

 

Sonra, kişi bir emir verir ve kolunun daha sıcak hale geldiğini imgeler. Bir termometre 

ne gösterir? Kolunun ısındığını. Daha soğuk olması için bir emir verir ve kol daha soğuk 

olur. Başka bir deyişle, zihnin emrinin açık bir fiziksel tezahürü vardır, öyle değil mi? 

 

Kişi meditasyon yaparken, hangi türden olursa olsun, belirli kanallardan enerji aktığını 

hayal eder. Evet, uyarım vardır. Ve yine, eğer sinir impulsunu ölçen sensörler 

yerleştirirsek, yol boyunca uyarılma olduğunu görürüz. Uygun performans 

gösterildiğinde öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bir başka şey de, kişi enerjinin kendi 

kanallarından akmadığını hayal ettiğinde, o zaman sensörler hiçbir şey göstermeyecektir. 

Ama bunu hayal edebilir ve hissedebilir. İşte arkadaşlar, otohipnoz budur. Her şeyden 

önce, bu ikincil bilinç aracılığı ile ... yani sadece bilinç yoluyla kişinin bedeniyle 

çalışmayı öğrenmesidir - bu otojenik eğitimdir.  

 

Bununla birlikte, birincil bilinç vasıtasıyla ikincil bilincin gücünden kendini 

özgürleştirmek - meditasyon budur. Yani, konsantrasyon vardır, Kafanın içindeki bu arı 

sürüsü artık sürekli vızıldamadığında, düşüncenin sakinleşmesi vardır. Öyle değil mi? 



Bunun için bu gereklidir: daha huzurlu bir duruma ulaşmak için, dayatılan duyguları 

ortadan kaldırmak için. Yani, birincil bilincin ikincil bilinçten özgürleşmesi. Ama ruhsal 

uygulama tamamen farklı bir şeydir - ruhsal uygulamada ortaya çıkan tezahürleri  bilinç, 

fiziksel beden ya da başka herhangi bir şey seviyesinde herhangi bir şeyi aşılamak, 

herhangi bir eylemle herhangi bir şeyi tetiklemek mümkün değildir. Bilinç bunları 

algılayamaz bile. 

 

Daha sonra, bazı değerlendirici imgeler ortaya çıkar ve bilinç yalnızca, diyelim ki, ruhsal 

uygulamanın izlerini algılar. Ve bunları bir şekilde değerlendirmeye ve kavramaya 

çalışır, ama yine de bunlar sadece içinde olup biten gerçeğin bilinçten gelen 

alegorileridir. Ancak, bilinç her zaman ruhsal olanı reddeder, bunun da bilinmesi ve 

anlaşılması gerekir. Eğer kişi hazır değilse, tembelse, kibirli ve bencilse, ruhsal 

uygulamayı asla bilemeyecektir. Meditasyon ise - kolay, zor değil, öyle değil mi? 

 

Dolayısıyla bu kişi haklıdır: meditatif uygulamalar otohipnozdur. Ama kişinin kendisi 

için büyük fayda ile kullanılabilir. En azından yapamadığınız şeyi öğrenmenizi sağlar. 

Yani o meditasyon sayesinde kendi zekanızı geliştirebilirsiniz. Bu da faydalıdır. 

 

T: İgor Mihayloviç, şimdi tekrar "SEKS VE RUHSAL YOL" programına dönecek 

olursak... Bu program gerçekten de büyük bir içgörü ve ifşaat dalgasına yol açtı. Bunu 

hem insanların tepkilerinde hem de sosyal medya da dahil olmak üzere tartışmalarında 

açıkça görebiliyoruz. Bize gelen çok ilginç bir mektupta bir izleyici "Obez Bir Pasta Şefi 

Hakkında" adlı modern bir meseli paylaştı. Biz de bugün bunu yüksek sesle okumaya 

karar verdik. Seslendireceğim kelimeler için şimdiden özür dilemek istiyorum, çünkü 

mesel deyim yerindeyse bazı ev argosu içeriyor. Ama en önemli şey, Tanrı 

savaşçılarının egoizminin gerçek özünü yansıtmasıdır. Bu nedenle onu okuyacağım: 

 

"Dünyaca ünlü bir yoga okulunun bulunduğu bir tesiste, küçük bir pastane de vardı. 

Buranın sahibi, kendini tatlı işlerinde eşsiz bir usta olarak gören çok şişman bir pasta 

şefiydi. Bazen sabahları ve akşamları, pasta şefi işe geldiğinde ve işten çıktığında, tesiste 

yogilerle ve hatta bu okulun gurusuyla karşılaşırdı. Onlarla yoganın özü hakkında sohbet 

etmeye başladı, insan için önemini sordu, ama aynı zamanda yaptığı işin büyüklüğünü 

ve gastronomi dünyasında muhteşem şekerlemelerin önemini kesinlikle vurguladı. 

Tatlıların, bala benzer şekilde, tüketicilerinin çoğu için bir tat alma zevki ve olumlu 

duygu kaynağı olduğunu söylüyordu. 

 

Guru ise ona yoganın kişinin iç huzuru bulmasını sağladığını söylüyordu. Belirli 

asanalar yaparak ve bir noktaya, örneğin burnunun ucuna konsantre olarak, yogi 

kafasındaki, vızıldayıp duran ve acı verici bir şekilde sokan bir arı sürüsü gibi olan 

düşünce sürüsünü pasifize edebilir. Ve arılardan yalnızca birini bırakarak, onun uçuşunu 

kontrol edebilir. Böylece arı tamamen kontrol edilebilir ve zararsız hale gelir. 

 

Bir keresinde, onun hikayesinden ilham alan obez bir pasta şefi onun derslerine katılmak 

istemiş ve doğal olarak guru onu davet etmiş. Ama pasta şefi derslere geldiğinde, 

gurunun diğer öğrencileri zahmetsizce bedenlerini neredeyse düğüm haline getirirken, o 

en kolay tek bir asanada bile başarısız oldu. Bu durum pasta şefini çok öfkelendirmiş, 

çünkü her şeyin kendi gücünün dahilinde olduğuna ve her şeyi yapabileceğine 

inanıyormuş. Onun hayal kırıklığını fark eden guru yanına geldi ve ona yogada 



ustalaşmak için önce kilosunun en az yarısını vermesi gerektiğini açıkladı. Bunun için de 

tatlı yemeyi bırakmalıymış. Eğer yemek istiyorsa, atıştırmak için bir havuç yemesi ve 

biraz su içmesi daha iyiydi.  

 

Obez pasta şefi iki gün boyunca havuç yedi ve havuçları suyla yıkadı, ve satılmayan 

güzel hamur işlerinin bozulmaya başladığını gördü. Çünkü genellikle günün sonunda 

onları kendisi yiyordu. Böylece aklına bir soru geldi. Ne yapmalıydı? Onları fakir ve aç 

çocuklara mı vermeliydi? Bu durumda insanlar hemen bu fikre kapılıp ondan alışveriş 

yapmayı kesecek ve akşam dükkân kapandıktan sonra çocuklarını bedava kek almaya 

göndereceklerdi. Belki de onları terk etmelidir? Ancak insanlar onun şaheserlerini çöpte 

görselerdi, "Çöpte yatıyorlarsa bunlar ne tür şaheserler?" diye düşünecekler ve onlar da 

satın almayı bırakacaklardı. Ve sonra kafasına dank etti! 

 

Her şey mantıklı. Ne de olsa yaklaşık 10 yıldır burada çalışıyor ve yogilerle arkadaş, 

ama onlar onun pastalarını hiç satın almadı. Ve eğer burada ofisler olsaydı, pastaları 

büyük talep görürdü.  "Ve bu guru-arkadaş hiç de arkadaş değil, o bir düzenbaz! 

Gerçekten de insanları kandırıyor, onları bedenlerini düğümlemeye, kendi popolarını 

koklamaya ve havuç yemeye zorluyor." Ve obez pasta şefi, kafası karışmış zavallı 

insanlara yardım etmeye karar verdi. 

 

Şimdi ebeveynler çocuklarını yoga derslerine getirdiklerinde onlara cesaretle yaklaşıyor 

ve hikayesini anlatıyordu: "10 yıldır burada bu yogilerle birlikteyim. Bu süreçten 

geçtiğim için onlar hakkında her şeyi biliyorum. Guruları bir sapık. İnsanları bedenlerini 

neredeyse düğüm haline getirmeye ve kıçlarını koklamaya zorluyor. Ve onlara 

burunlarının ucuna odaklanabileceklerini vaat ediyor. Ama ben bunu çocukluğumdan 

beri yapabiliyorum! Sonuçta sadece gözleri kısmak yeterli - ve burun ucu görülebiliyor. 

Üstelik bu guru kesinlikle cahil, bir muhallebi tarifi bile bilmiyor! Ve Tanrı'nın 

Kendisine karşı geliyor! Sonuçta, Tanrı insanların çarpık olmasını ve kıçlarını 

koklamasını isteseydi, çarpık ucube olarak doğardık ve kıçlarımız ağzımız yerine 

burnumuzun altında olurdu. Bu yüzden, çok geç olana kadar çocuklarınızı kurtarın! En 

iyisi onlar için bir parça tatlı kek alın. 

 

Kek muhteşem ve çocuklarınızı gerçekten mutlu edecektir. Ve genel olarak konuşmak 

gerekirse, küçük oldukları sürece, yiyebildikleri sürece onlara mümkün olduğunca sık 

kek alın. Oysa çok şişmanladıklarında ve şeker hastalığına yakalandıklarında artık kek 

yemelerine izin verilmeyecektir, çünkü bu tür hastalıklar 'mutlu insanların' kaçınılmaz 

yoldaşlarıdır. "Bu hikayeyi ebeveynlerden dinleyen guru sadece gülümsedi ve şöyle 

dedi: 'Ne mutlu arının iğnesini kendinden çıkarana değil, sınırsız mutluluk ve neşenin 

kaynağına dalarak kafasında arı olmadan yaşayana." Mesel bu. 

 

IM: Sevgili dostlar, arılarla ilgili olarak, bu bir tesadüf. Sonuçta, bundan hemen önce arı 

sürüsünden, arılardan bahsetmiştim - ve sonra sen bunu bize okuyorsun.  

 

T: Bu çok ilginç bir mesel. Kesinlikle...  

 

IM: Yeni bir şey yok. Her şey sıradan. Gönderene teşekkürler: komikti ve bizi güldürdü.  

 

Zh: Sistemin her şeyi nasıl çarpıttığını söylemek istedik, evet, ruhsal yolla ilgili olanları.   



IM: Bu her zaman böyledir, bu normaldir. Çünkü sistem bu.  

 

Zh: Doğru, basitçe tahrip ediyor... 

 

IM: Oysa sistem ne görüyor? (Zh: Doğru) Yine, bu gruplar ve bu yogi ile ilgili olarak. 

 

Zh: Evet.  

 

IM: Bu onun hoşuna gitmediği zaman gördüğü şey.  

 

Zh: Doğru, sadece insanları kontrol edilen bir el kuklası haline getirir. Ve kişi insanların 

arasındayken neşelidir, ama karanlıkta bire bir kaldığında...  

 

IM: Evet. Burada tamamen farklı bir şey deneyimliyor. 

 

Zh: Doğru.  

 

IM: Hayat bu.  

 

Zh: Kahkaha atacak havada değil.  

 

IM: Diyelim ki, asıl yalancılar toplum içinde neşeli, ruhlarında ise yalnız olan bu 

kişilerdir. Çünkü en başta kendilerine yalan söylüyorlar. Merhamet uyandırıyorlar. Ama 

sadece elini uzatan kişiye yardım etmek mümkündür. Siz ona elinizi uzattığınızda bu el 

reddediliyorsa, ona nasıl yardım edebilirsiniz? Hiçbir şekilde. Bu insanların seçimidir - 

özgürlük. Tanrı tarafından verilen özgürlük. İnsan hayatı ya da ölümü seçme hakkına 

sahiptir. Bu onun hakkıdır. 

 

Zh: Yine de burada esasen gurur yatıyor.  

 

IM: Elbette. Başka ne var? Bencillik, tembellik ve gurur. Sonuçta, meselde güzel bir 

şekilde söylendiği gibi...  

 

Zh: Sistem bir şeyleri değiştiriyor. Diyor ki.  

 

IM: Kesinlikle. Her şeyi değiştiriyor. 

 

Zh: "Haklısın, sen eşsizsin!" Bir Tanrı savaşçısına her şeyden önce ne söyleyecek? Onun 

eşsiz bir yaratık olduğunu. 

 

T: İstisnailiği ile. 

 

IM: Bilirsiniz, tıpkı büyükannelerin küçük torunlarına söyledikleri gibi - onlar aslında en 

zeki ve onlar için en iyi olanlardır. Ama büyüdüklerinde büyükanneleri yerine 

bilinçlerini dinlerler. Bu rolü üstlenen ve konuşan odur. Ve kendiniz hakkında iyi 

olduğunuzu, her şeyi yapabileceğinizi ve benzeri şeyleri dinlemek gerçekten hoştur, 

"Bazı dinleri, bazı ruhsal yolları keşfetmeye gelince - bunlara neden ihtiyacın var? 



Sonuçta, asıl önemli olan nedir? Esas olan akıldır, değil mi? Diğer şeyler ise tamamen 

gereksizdir." 

 

Ve biliyorsunuz, hem Tanrı'yı hem de ruhsal olan her şeyi inkar eden bu entelektüel 

olarak iyi gelişmiş insanlarla ilgili olarak, işte canlı bir örnek. Gerçekten de yakın 

zamanda bir kişi, ismini vermeyeceğim, dünya çapında ünlü, çok zeki, entelektüel olarak 

gelişmiş bir kişi vefat etti; kafasında mümkün olan her şekilde teoriler kuruyordu, 

paralel evrenler ve benzerleri gibi. Ve her zaman Tanrı'yı inkar etti. Yanlış olana 

gücenirdi. Tanrı ona böyle bir kader verdiği için gücendi. Bunu ona veren Tanrı değildi. 

Tanrı ona kullanmadığı bir şans veriyordu. Yine de Tanrı'nın onu böyle yarattığına, ona 

böyle bir kader verdiğine inandı. Ve inkar etti. 

 

Ancak ölüm zamanı geldiğinde o kadar şiddetli bir şekilde rahip istiyordu ki, aslında 

rahip geldiğinde son nefesine kadar gitmesine izin vermedi. Son anda hareket eden 

trenin son vagonuna atlamayı umuyordu. İşte onların özü budur. İnsana bütün hayat 

önündeymiş gibi göründüğünde... Hiçbir şey onu tehdit edemez. Bilinç ona her şeyin 

yolunda olduğunu söyler, "Ne Tanrısı? Yaşa, sevin ve hayatın tadını çıkar, hayat harika. 

Sen aslında..." Özellikle de kişi gençse, "Sen gençsin, entelektüel olarak gelişmişsin" vb. 

Kişi çok genç olmasa bile, bilinç ona şöyle der: "Peki, nerede bu ölüm? Ve aslında ölüm 

nedir? Ölüm basitçe uykuya daldığın zamandır. Akşam uykuya dalarsın ve sabah 

uyanırsın. Önemli bir şey değil? Bunu hatırlamıyorsun, değil mi? Ölüm için de aynı şey 

geçerli. Sadece beklediğin için korkutucudur. Ama uykuya daldığında, korkunç bir şey 

yoktur. 

 

Sorun şu ki, ölümden sonra insan uyumaz. Burada uyku, Benlik bilinçten dinlenirken 

beden için bir tür doğal gerekli işlevdir. Oradayken uyku yoktur. Neyse, boş verin. 

 

T: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, bir önceki programda kadın güç grupları ve onların 

insanlığın yaşamı için kutsal pozitif rolleri konusunu gündeme getirdiğimizden beri, 

izleyiciler negatif bağlamda erkek güç grupları konusuyla tam olarak ilgilenmeye 

başladılar. Tarihsel referanslar içeren pek çok bilgi gönderdiler ve bu bilgiler hakkında 

yorum yapma talebinde bulundular. Evet, çok fazla bilgi var. En azından bir kısmını 

kısaca dile getirebilir miyiz?  

 

IM: Tamam, devam edin. 

 

T: En ilginç şey, insanların tam olarak her şeyin başladığı kök kaynaklara ulaşmış 

olmaları. Ve her şey tam olarak anaerkillikten ataerkilliğe geçişle başladı. Ve gerçekten 

de bu dönemde erkek birliklerinin, hem de gizli birliklerin oluşmaya başladığını 

keşfettiler. Ve bu birliklerin faaliyetleri tam olarak kadınların haklarını kısıtlamaya 

yönelikti. Ve onlar... 

 

IM: Sadece o değil. Bu birlikler oluşmaya başladı... her şeyi gerçek isimleriyle 

adlandıralım. Evet, seks yapan kadın grupları vardı. Ancak, seks onların özü değildi. 

Çok daha fazlasını başarmak için bir araçtı, geçen programda bundan bahsetmiştik. Sihir 

yapmadılar. Paha biçilmez olanı elde ettiler, biriktirdiler ve ihtiyacı olanlara aktardılar. 

Deyim yerindeyse, yaşayanlara hayat bahşettiler. 

 



Ama bunun tam tersi, birbirleriyle seks yapan erkek gruplarının kurulmasıdır. Onlar da 

belirli pratikleri yerine getiriyorlardı, sadece tamamen farklı pratikler. Ve bir sürü 

ritüelleri vardı. Bir grup erkek, diyelim ki belirli zirvelere ulaştığında her şey büyü 

kombinasyonlarına dönüşüyordu. Ve bunu güç kazanmak için kullanıyorlardı. Güç veren 

kuvvet. Her şeyden önce, kelimenin gücü. Bu o zamanlar ortaya çıkmıştı ve bugün de 

var. Ve bu gruplar eskiden vardı. Ve ne yazık ki hala varlar. Ve gerçekten de bu işe 

yarayan büyüdür.  

 

Ne tür bir güç verdiğine bakarsak, o zaman tarihte, özür dilerim, Makedonyalı 

İskender'den Hitler'e ve daha pek çoğuna... tam olarak ne aldıklarını söylemek için 

yeterli parmak yok. Ama daha ileriye bakalım. Hayali güçleri için ne ödediler? Sonuçta, 

güçleri çok kısa ömürlü oldu. Ve bunun bedelini çok uzun bir süre ödeyecekler. Ve 

aldıkları canların bedelini asla ödeyemeyecekler. Kanatlarını açamayan o öldürülmüş 

meleklerin bedelini ödeyecekler. Bu doğru değil mi? 

 

T: Sistemin bu şekilde işlemesi çok şaşırtıcı. Şimdi Makedonyalı İskender ve Hitler 

hakkında konuştunuz. Ve arkadaşlar ayrıca çok kadim Yunanistan ile ilgili bilgi 

buldular... 

 

IM: Ve onların öğretmenleri, değil mi? Aristoteles, Platon ve diğerleri. Tarihte 

(T:Caesar) olarak bildiklerimiz.  

 

T: O büyük hatip. 

 

IM: Oh, tüm zamanların ve ulusların en büyük hatibi. Bu yeteneği nereden almış? Ve bu 

yeteneğin şimdi ona ne faydası var? Basit bir soru. Keşke insanlar bunu bilselerdi, bu 

saçmalıklarla uğraşmazlardı. Şeytan her zaman aldatır. Sonuçta şeytanla yapılan her 

sözleşme tek vektörlüdür. Ve bu bilinmelidir. 

 

T: İgor Mihayloviç, erkek gruplarında belirli ritüeller olduğunu da söylemiştiniz. 

 

IM: Kesinlikle.  

 

T: Ve şu soru da ortaya çıkıyor: sıradan eşcinsellik bu gücü veriyor mu, yoksa? 

 

IM: Elbette vermiyor. Bu aynı, özür dilerm, bir kadının bir kadınla birlikte olmasına ne 

deniyordu - lezbiyenlik. Bu Allat'ın gücünü veriyor mu?  

 

T: Vermez. 

 

IM: Vermez. Ama bu insanlara zevk veriyorsa - bırakın bunu yapsınlar. Bunda yanlış 

olan nedir? 

 

T: Yani, kesinlikle başka araçlara ihtiyaç var. 

 

IM: Birisi, affedersiniz, havuç seviyor, birisi kek seviyor ve birisi de havuçlu kek 

seviyor. Hiç sorun değil. 

 



T: Sadece şu da ilginç ki bu çok gizli gruplardaki tüm bu inisiyasyonların ortaya çıkması 

ve Sparta'da tam olarak gençlerin askeri cinsel inisiyasyonları olduğunu biliyoruz. 

 

IM: Ve bunlar bir savaşçıya savaşçılığını veren çok güçlü bir süreç olarak kabul 

ediliyordu. Ama onların savaşçılığı düşmanlığa yönelikti. Yani insanın içinde hayvan 

uyandırılıyordu. Savaşçılarda değer verilen şey buydu. 

 

T: Bu sadece, insanların görmediği şey, değil mi? Neden, sonuçta... 

 

IM: İnsanlar çok fazla şey görmüyor. Gerçekte bilinç bize her şeyi gördüğümüzü ve her 

şeyi bildiğimizi, çok akıllı olduğumuzu söyler. Hayır arkadaşlar. En ilginç olan her şey 

gizlidir. Eğer o tarafa, gölgelerde yaşayan tarafa bakarsak, deyim yerindeyse, orada 

kocaman bir yaşam okyanusu vardır. Buradan çok daha büyüktür. Ve tüm bunlar bizim 

gözlerimizden gizlidir. 

 

Biz sadece üçüncü boyutta var oluyoruz. Zekanız için bile, onu rencide etmemek için, bu 

açık olmalıdır. Bu sıradan bir üç boyutluluktur. Ancak, aklınız 4. boyutu zaten 

algılamayacaktır. İşin daha da ilginç olduğu 5. ve 6. boyutlardan bahsetmiyorum bile. 

Sonuçta, her birinin kendi okyanusu vardır. Ve her yerde yemek isteyenler vardır. Ve 

dikkat edin, ruh dolu olan, sadece ruhsallaşmış değil, hepsi ruhsallaşmış, çünkü 

yaşıyorlar... oysa ruh dolu bir insan 3. boyutta var oluyor. Ve sonra 7. boyuttan   

özgürlüğü tamamlamak için varlığını sürdürür. 

 

Ama ruhsal uygulamalarda 72 boyutun tamamından geçerek özgürlüğünü 

tamamlayabilir. Bu boyutların ötesindeki çıkışa kadar. Sonuçta, diyelim ki yaşam burada, 

üç boyutlulukta üretilir. Olaylar 6. boyutta üretilir. Tüm bunlar bu maddi dünyanın bir 

çorbasıdır. Ancak, insan hayatı, onu kazananların hayatı, hiçbir şeyin olmadığı ve ölçen 

kimsenin olmadığı, diri ve ebedi olanın olduğu 72. boyutun ötesinde devam eder. Tüm 

bu uzay, zaman ve kombinasyonlar - tüm bunlar burada, bu kürededir. 

 

T: Ayrıca, İgor Mihayloviç, konuya geri dönersek, ayrıtıları tanımlamak için, 

muhtemelen insanlardan gelen son soru var. Bu hitabet sanatına gelince... Neden 

insanlar, insan kalabalıkları bu diktatörleri, şefleri ve hatipleri dinliyor ve sadece onları 

dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda buna göre hareket ediyorlar? 

 

IM: Tamam, bunu açıklayacağım. Bu gizli bilgi kategorisinde. İnsanların aynı hataları 

tekrarlamaması için onların bu süper gizli bilgilerinden, neyin, nasıl ve hangi amaçlarla 

yapıldığından bahsedemem ve bahsetmeyeceğim. Sonuçta pek çok insanın bilinci için 

büyük bir ayartı. Ama o Sezar neden böyle bir armağan kazandı, Hitler neden böyle bir 

armağan kazandı? Bu bir güç meselesi, etkileme gücü. Oysa her şey basit. 

 

Gölgeler dünyasında çok katı bir hiyerarşi vardır. Ve kafanızdaki küçük iblisleri 

bastırmak için güçlü bir iblis gerekir. Yani, bu erkek grubunun amacı, medeni bir şekilde 

söyleyelim, on üçüncüsünde en güçlü iblisi yetiştirmekti. Ve o diğerlerini bastırdı. Ve 

onun için 10, 100 ya da 1,000 kişi olması fark etmiyordu. Onu duyan herkesi etkiledi. 

Şey... 

 



T: Doğru... Genel olarak konuşursak, bu konuda gerçekten de çok fazla bilgi var. 

Ancak... Ayrıca sempozyumlarında ya da bugünlerde söylendiği gibi Antik Yunan'daki 

bazı sempozyumlarda temel olarak... 

 

IM: Acaba pek çok kişi "sempozyum"un ne olduğunu biliyor mu? 

 

T: Gerçek anlamıyla. Ve sizin de doğru olarak söylediğiniz gibi, eserlerinde oğlancılık 

şölenini öven Platon'un ta kendisi... 

 

IM: İşte tam da bu yüzden Platon oldu. Sonuçta o dönemde çok daha zeki insanlar vardı 

ve çok daha derinlere bakabiliyorlardı. Ama tarih onları hatırlamadı. Çünkü onlar onun 

*Torah*ry'sinden (tevrat sınıfı) çıkarıldılar. O ise kaldı. Dolayısıyla, birinin buna 

ihtiyacı mı vardı? 

 

T: İgor Mihayloviç, bundan başka, şimdi bu gizli gruplar konusunu tartıştık ve gerçekten 

de sistemin tarihte bu insanları binyıldan binyıla, kesinlikle aynı direktiflerle, güce 

susamışlıkla, egoizmle ve gururla nasıl yönettiğine dair bir anlayış oluştu. Ve bir 

keresinde görünmez güçlerin, üçüncü güçlerin etkisi hakkında çok ilginç bir bilgi 

vermiştiniz. Böyle bir bağlamda insanların görmedikleri şeyleri anlatmanın arzu edilir 

bir şey olduğuna inanıyorum. 

 

Çünkü bu bilgi bugün bir insanın bilincinin nasıl çalıştığını, bu olayların gerçekte nerede 

üretildiğini, bu olayların görünmez dünyada üretildiğini ve bu olayların kışkırtıcısının 

kim olduğunu anlamasına yardımcı olan bilgidir. Böylece, üçüncü güçler konusunu da 

en azından kısaca ortaya koyabilir miyiz? 

 

IM: Üçüncü kuvvetlerin ne olduğunu anlamak için... Bir insan Benliği var - o küçük 

tüyleri bitmemiş bir melektir. Ve bir de bilinç vardır. İnsanın bilinci sistemin bir 

parçasıdır. Sistem her zaman Benliğe kendisinin bilinç olduğunu empoze etmeye çalışır. 

Bununla birlikte, bilincin bir de gurur aracı vardır. Ya da eski zamanlarda söylendiği 

gibi, bilinç tam da... 

 

Geçmişte böyle bir ifade vardı - bir "kazma", değil mi? Bilinç, kendimiz için mezar 

kazdığımız o kazmanın ta kendisidir. Günümüzde ise deyim yerindeyse bir kürek. 

Üçüncü güçler ise tam olarak bilinç ile Benlik arasına girenlerdir. Onlardan çok var, 

bundan daha önce bahsetmiştim. Ama hepsi de yemek ister. Ve burada şunu anlamak 

gerekir ki ne bilinç ne de bu üçüncü güçler, bir deniz dolusu olsalar da, kutsal ya da 

insani hiçbir şeye sahip değildirler. Onların sadece iştahları vardır. Bilirsiniz, ne kadar 

çok kazanırlarsa kazansınlar asla yetinemeyen çılgın işadamları gibi, çünkü aralarında 

rekabet başlar. Ve sanırım adı Forbes olan bu dergide ne kadar az kişi kalırsa, en azından 

üçüncü, ikinci, evet, hatta daha iyisi birinci olmak için iştahları o kadar artıyor. Sistem 

için de aynı şey geçerli. Sonsuza kadar tıka basa yer. Bu kısaca, sadece anlamak için. 

 

Ama daha fazlasını söylemek istiyorum: tüm bu etkiler, tüm bu güçler, her ne iseler, 

Ruhsal Dünya ile yaşayan Benlik üzerinde güç sahibi olmaktan çıkarlar. O zaman tüm 

bu kötü ruhlar güçsüz kalır.  

 



T: Tam olarak erkekler ve kadınlar konusuyla ilgili olarak, insanlardan gelen başka 

sorular da var. Bir kişi yazıyor ve yaşam deneyimlerine dayanarak kadınların tam tersine 

erkekleri mümkün olan her şekilde alçalttığından yakınıyor. Şöyle yazıyor: "Bir erkek 

taviz verdiği ve bir kadına ayak uydurduğu sürece ilişkilerinde her şey nispeten yolunda 

gidiyor, ama sadece açık konuşmaya başlayana kadar - ve sonra ilişki kötüleşiyor. Neden 

böyle oluyor?"  

 

IM: Bir anekdot anlatabilir miyim? Kısa ve nazik olacağım.  "İki alkol bağımlısı tanışır. 

Adamlardan biri diğerine anlatır. "Biliyor musun," der, "şimdi sarhoş olup eve 

geleceğim ve karım beni yine azarlayacak, yine başım belaya girecek." Diğer adam, 

"Sadece benim gibi davran." der. Birinci adam, "Peki sen nasıl davranıyorsun?" diye 

sorar. "Eve geldiğimde karım beni azarlamaya başlarsa, ona defolup gitmesini söyler ve 

yatarım." 

 

Ertesi gün buluşurlar. İlk adam tamamen dayak yemiş, her tarafı yara bere içinde. Diğer 

adam "Ne oldu?" diye sorar. "Şey," der adam, "ne oldu? Senin tavsiyene uydum: Eve 

geldim ve karım beni azarlamaya başladı - ben de ona defolup gitmesini söyledim. Bak 

beni tavayla nasıl güzelleştirdi." Diğer adam, "Bekle, bunu yüksek sesle mi söyledin?" 

der. İşte böyle. Hem o olayda hem de bu olayda, iblisler  insanların kafalarında baskın 

olduğu sürece bu oluyor ve olacak. Sonuçta hem erkekler erkek olduklarını unuttular 

hem de kadınlar kadın olduklarını unuttular. Misyonlarını tamamen unutmuşlar ve 

kafalarındaki şeytanın dikte ettiği dünyevi değerlere göre yaşıyorlar. Peki, o öncelikle 

neyi dikte edecektir? Bunu anlamak için insanın ne için burada olduğunu anlamak 

gerekir. Kendi kendinize şu soruya cevap vermeye çalışın: Hayatınızın amacı nedir? Bu 

kadar basit. 

 

Ve burada en ilginç şey başlıyor. Eğer amacınız kısa vadeliyse, inanın bana, bu korkunç 

bir şeydir. Neden? Çünkü yanıltıcıdır. Bir illüzyonun içinde yaşamakla aynı şeydir. 

Bunu başardıktan sonra boşluğa düşersiniz. Hedefinize ulaşmak zorsa ama ulaşılabilirse 

- bu hızla ulaşılabilen bir hedeften daha iyidir, ama ulaştığınızda hayal kırıklığına 

uğrarsınız. Hedefiniz ulaşılamazsa, bu çok acı verici, değil mi? Ama eğer hiç hedefiniz 

yoksa, bu felakettir. Neden? Çünkü bu, dibi olmayan bir kovayla aynı şeydir. Boş bir 

metal parçası gibi anlamsız bir varoluştur. Eğer bir hedefiniz yoksa hayatınızın ne 

anlamı var? Sadece bunu düşünün. 

 

Bununla birlikte, amacınız daha büyük bir şey kazanmaksa, Hayatı kazanmaksa ve bu üç 

boyutlulukla bitmeyip sınırlarının ötesine geçiyorsa, o zaman hayatınızın bir anlamı 

vardır. Diğer tüm durumlarda, tüm bunlar sizin için anlamsızsa ne işe yarar? Sonuçta, 

kendimiz için belirlediğimiz değerler, deyim yerindeyse... Ve gerçekten de değerleri 

kendimiz belirliyoruz: bugünün maddi değerleri yarın hiçbir şeye dönüşmüyor. Değer 

verdiğimiz şeylerin değeri düşer. Bizim için önemli olan şey öyle olmaktan çıkar. Ve bu 

dünyayı terk ettiğimizde zaten bizim için değildir. Öyleyse ne anlamı var? Birini 

bırakmak mı yoksa biri için bir şey bırakmak mı? Evet, bu harika, bu muhteşem - 

görevinizi yerine getirdiniz. Ancak, bu sadece bir görevdir. Peki sırada ne var? Ve siz 

kendiniz ne kazandınız? 

 



T: İgor Mihayloviç, dostlarımız da bize ulaşarak arkadaşlarından bir mektup gönderdiler 

ve program sırasında size okumamızı rica ettiler. Bu nedenle, eğer izin verirseniz, 

mektubu yüksek sesle okumak istiyoruz. 

 

IM: Devam et, lütfen. 

 

T: "Selamlar, İgor Mihayloviç. Siz ve ben meslektaşız. Ben de bir doktorum. Eski 

uygarlıkları incelemeye meraklıyım, sadece bu da değil. Muhtemelen programlardan 

birinde bahsettiğiniz Kailash Dağı da dahil olmak üzere mümkün olan her yeri ziyaret 

ettim. Orayı birden fazla kez ziyaret etmeyi başardım. Geçmişte, arkadaşlarım ve ben 

Tibet için çok iyi şeyler yaptık. 1990'ların sonunda Tibet'in tarihi başkenti Lhasa şehrine 

davet edildik ve hatta Drak Yerpa mağara manastırında meditasyon yapan keşişlerle 

tanışma şerefine sahip olduk. Yaşlıları Shambala'yı aradığımızı ve Roerich'in ayak 

izlerini takip ederek onu aramaya birkaç kez gittiğimizi öğrendiğinde güldü. Shambala'yı 

aramamıza gerek olmadığını söyledi, Çünkü Shambala'nın Kendisinin Ruhu - Rigden 

Djappo - zaten bu dünyada bedenlenmişti. 

 

Yakında zamanı gelecek ve dünya O'nu tanıyacaktı. Ancak bu, zamanların sonu 

anlamına gelecekti. Sonraki sorulara sadece mümkün olduğunca çok meditasyon 

yapmamız gerektiği yanıtını verdi. Diğer keşişlere soru sormaya çalıştığımızda, bize 

birçok efsane anlattılar, ama spesifik bir şey söylemediler. Ancak arkadaşlarım bu 

hikâyenin devamının doğrudan sizinle ilgili olduğundan eminler. 

 

Sizin de katıldığınız birkaç programı izleme ve ALLATRA Uluslararası Halk 

Hareketi'nin tarihini kısaca tanıma fırsatım oldu. Etkileyici ve çok daha fazlası. "SEKS 

VE RUHSAL YOL" programında Allat kızkardeşlerin kadın gruplarından ve Sophia'nın 

Tapınakçılar grubundan bahsettiniz. Arkadaşlarım ALLATRA'nın böyle bir gruba sahip 

olduğundan eminler. Bu görüşlerini, özellikle son bir yıldır gerçekten manevi bir destek 

hissettikleri gerçeğine dayandırıyorlar. 

 

Bana gelince, dürüst olmak gerekirse, programlarınızı izlerken bir uyumsuzluk 

yaşıyorum. Bir erkek görüyorum ve kesinlikle doğru şeyler söyleyen bir erkek sesi 

duyuyorum. Ama gözlerimi kapatıp sesten gelen algımı kapattığımda kendimi annesinin 

kollarında bir bebek gibi hissediyorum... Her ne kadar bu benim öznel algım olsa da. 

Arkadaşlarım, AllatRa'nın bu kadın grubunun, insanlara ruhsal yardım sağlamanın yanı 

sıra, kıyameti engellemekten oluşan ana işlevi de yerine getirdiğini ve bu amacın küresel 

gezegensel bir ölçeğe sahip olduğunu iddia ediyorlar. Onlara göre "Cennet Kuşları" 

gezegenin her yerinde iklimsel, sismik ve diğer olumsuz faktörlerin yoğunlaşmasını 

engelliyor ve eğer onlar olmasaydı her şey çok daha hızlı artacak ve insanların kurtuluş 

için hiçbir şansı kalmayacaktı. Dolayısıyla benim önerim şu. 

 

Eminim ki pek çok kişi benimle aynı fikirde olacaktır. Eğer gerçekten de böyle bir 

"Cennet Kuşları" grubu varsa, o zaman insanların ve benim bilincimdeki şüphelerin 

üstesinden gelmek için, bu grubun çalışmalarını en azından bir aylığına durdurmanızı 

öneririm. Örneğin, 1 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar. Bu süre zarfında iklimsel, sismik ve 

volkanik değişiklikler büyük ölçüde artarsa, bu çok açıklayıcı olacak ve dahası, herhangi 

bir şüphenin ötesinde, kanıt olacaktır. Elbette ideal bir seçenek Yellowstone süper 

volkanının aktivasyonu olacaktır. Tüm insanlığın yarısı ölse bile, diğer yarısı önünüzde 



diz çökecek ve söylediğiniz her şeyi tam olarak yerine getirecektir. Herkesin 

ölmesindense insanlığın yarısının hayatta kalması daha iyidir. Ya da en azından bir 

deprem olsun ya da süper bir tsunami megalopolislerden birini yok etsin. 

 

Lütfen anlayın, çoğunluğu kurtarmak için azınlık da feda edilebilir. Bu göz ardı 

edilemez, aksi takdirde insanların bilincindeki şüpheler değişmelerini engelleyecektir. 

Elbette barışsever tavrınızı ve insanları sevgiye çağırmanızı anlıyorum. Ama bence 

korku... Evet, kesinlikle korku insanların kalplerine giden en kısa yoldur..." 

 

IM: Bu cazip bir teklif... sadece onun için değil, pek çok insanın bilinci için çok cazip. 

Bilinç her zaman bazı kanıtlar ve mucizeler talep eder ve kendisi için bazı onaylar elde 

etmek için tüm insanlığı, diğer insanları bile feda edebilir, ama kendisini değil.  "Sonuçta 

seni takip edersem, hayatımı boşa harcayacağım, yıllarımı boşa harcayacağım!" Öyle 

değil mi? "Peki neden seni takip edeyim? Kim olduğunu kanıtla - o zaman sana 

inanacağım, o zaman seni takip edeceğim." Ve yazdığı gibi, "diz çökerdim" - bu 

şeytanın önünde diz çökme alışkanlığıdır. Ve bazı gerçekleri hatırlayalım dostlarım. 

Sonuçta gerçekler çok ama çok inatçı şeylerdir. 

 

Meryem'in Oğlu'nu hatırlayalım... Sonuçta insanlar kaç mucize gördü, O'nun yanında 

olanlar, onlara ne tür işaretler verildi, öyle değil mi? Ama o Tanrı savaşçıları, cehaletleri 

ve onursuzluklarıyla birlikte öfkelerini de O'nun üzerine boşalttıklarında, O'nu dövüp 

aşağıladıklarında, O'na taş attıklarında... Hastaların nasıl iyileştirildiğini, O'nun ölü bir 

adamı nasıl dirilttiğini, O'nun suyun üzerinde yürüdüğünü gören ya da göğün ardına 

kadar açılıp Rab'bin Kendisinin, "Bu Benim Oğlumdur" dediği en büyük belirtiyi kendi 

gözleriyle görenler arasında hangisi vardı? Hangileri O'nunla Tanrı savaşçıları arasında 

durdu ve o taşların darbelerini üzerlerine aldılar? Hangisi? Hiç kimse. 

 

Ve O'na en yakın olanlar bile O'nu reddettiler. Herkesten daha yakın olmak için 

çabalayan kişi O'nu üç kez reddetti, değil mi? Peki, bütün bu mucizelerin anlamı nedir? 

Bu adamın önerdiği şeyin anlamı nedir? Bilgelerin en bilgesi olan son Peygamberin 

güzel, yerinde ve çok hikmetli sözler söylemesinin nedeni de bu değil midir: "Hiçbir 

mucize olmayacak, hiçbir işaret olmayacak, çünkü en büyük mucize Allah'ın size verdiği 

hakikattir. Bu gerçeği almayan, kabul etmeyen kişi ölecektir. Onu kabul eden ise ebedi 

hayatı kazanacaktır. Ve Allah'a sadık olan kişi benim yanımda olacaktır. Buna karşı 

duran ise - onlara karşı Zulfikar var. 

 

Elbette bazı insanlar onu aşırı savaşçılıkla suçlamaya çalışıyor. Ancak, kim bu insanlar? 

Yalancılar ve ikiyüzlüler mi? Sonuçta, İsa'nın öyküsünü izleyerek, onun hakkı yok 

muydu? Ya da Peygamber, kılıcını sağlam eline almış gerçek bir insan olarak, hakikat 

ile bir Tanrı savaşçısı arasında durma hakkına sahip değil miydi? Öyle değil mi? İşte 

mesele de bu. 

 

Zh: İgor Mihayloviç, şöyle bir soru var: "Nasıl oldu da sistem insanları güç kancasına 

taktı ve onları kölesi haline getirdi? İnsanların güce ne ihtiyacı var?" 

 

IM: Sadece erkekleri değil, kadınları da kölesi haline getirdi. Güce gelince - aslına 

bakarsanız, hiçbir şey için gerekli değil. Bunların hepsi sistemin kendi oyunları: sonuçta 

insanlar hayatlarını oynuyorlar. Hayatı oynuyorlar, dini oynuyorlar, inancı oynuyorlar. 



İnsanlar genel olarak her şeyi oynarlar, çünkü sistem onları oynar. İnsan sadece Hayatı 

kazandığında ya da ruhsal yola gerçekten girdiğinde oynamayı bırakır. İşte o zaman 

yaşamaya başlar. Bu haliyle ise hayvanlar gibidir. Gerçekten de hayvanlar için asıl 

önemli olan nedir? Liderin kim olduğu. Bunun için savaşırlar. Erkekler alfa erkek olmak 

için, dişiler alfa dişi olmak için ve kendilerine diyelim ki biraz daha yağlı bir parça 

kapmak için savaşırlar ve hepsi bu kadar, şu an için. Sonuçta hayvanlar yarını 

düşünmezler - tıpkı şeytana boyun eğenler gibi yarına sahip değillerdir. Onların yarını 

yoktur, tıpkı vahşi bir köpek gibi. İşte böyle... 

 

Peki bu nasıl oldu? İnsanlar gerçekte kim olduklarını unuttular ve sistem gücü ele 

geçirdi. Bir önceki programda bunun nasıl gerçekleştiğini anlatmıştık. Neden 

tekrarlayalım ki?!  

 

Zh: Yani sistem erkekleri erkeklere ve hatta erkekleri kadınlara karşı kışkırtıyor. 

 

IM: En korkunç şey ise sistemin insanları birbirine düşürmesi. Aslında gerçekte tek bir 

düşman vardır - şeytan. İnsanlar için başka düşman yoktur. Oysa tüm insanlar 

birbirlerinin kardeşidir. Ancak şeytan öyle bir hale getirir ki birbirimize düşman oluruz, 

ama aynı zamanda onun içimizde olduğunu bile bilmeyiz. Altını çiziyorum, o her 

birimizin içinde, varlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu konu hakkında çok konuştuk. 

 

Zh: Evet, bir başka nokta daha var ki, sistem çok eski zamanlardan beri kadınlara karşı 

korku empoze ediyor ve insanların zihnine kadının bir "ayartma kaynağı" olduğunu 

aşılıyor. Bu tür zihniyetler ne içindir? 

 

IM: Böylece kadının özü kaybolacaktı. Sonuçta kadın cinsel ya da başka bir şey için 

değil, onun özünü köleleştirmek için bir cazibe kaynağıdır. Sonuçta, sistem İlahi olanla 

ilgili her şeyden son derece hoşlanmazken, kadın kadın olduğu için özel bir değere 

sahiptir. O yaşamın kaynağıdır, sadece geçici değil, aynı zamanda ebedi olanın da. Ve 

bunu köleleştirmek ve buna hükmetmek, bir iblisin bir Meleğe hükmetmesiyle aynı 

şeydir. Sistem için çok caziptir. Dolayısıyla sistem kadını bu kadar baskı altına almak, 

bu kadar insanlıktan çıkarmak ve onu bir köleye dönüştürmek için her şeyi yapmıştır... 

Kimin kölesi? Erkeğin kölesi. 

 

Bütün bunların ne kadar çarpıtıldığını ve değiştirildiğini, bütün özün ne kadar 

çarpıtıldığını tahmin edebilirsiniz. Ve biz bu karmaşanın içinde yaşıyoruz. Ve bunu 

destekleyen de bizleriz, her şeyden önce kafalarımızda. 

 

T: İgor Mihayloviç, elbette sorular da çok farklı. Ve gerçek bekârlık hakkında çok fazla 

soru vardı. Bir önceki programda, bekârlığın her şeyden önce imajlardan kurtulmak 

anlamına geldiğini söylemiştiniz... 

 

IM: ...şeytanın gücünün ilk etapta. 

 

T: Doğru. Ama aynı zamanda, biliyorsunuz, modern toplumda bekârlık temelde sistemin 

manipüle ettiği araçlardan biridir. Bu nedenle, gerçek bekarlık pratiğinin ne olduğunu ve 

bekarların ne gibi zorluklarla karşılaştığını öğrenmek harika olurdu. 

 



IM: Peki, sakıncası yoksa bunu uygulayan kişiye soralım. 

 

Elchin: Tabii ki yok. Aslında bekarlık tüm insanlar için bir zorunluluk değil. Sistemin 

bir insanı köleleştirmek için kullandığı aracın etkisinden kurtulmak isteyen insanlar için 

gereklidir. Ben bu uygulamayı kendim için benimsedim, çünkü sistemin elinde bir kukla 

olmak istemiyorum. Ben bir Müslüman'ım. Ve bu yüzden bu uygulama, diyelim ki, bana 

ondan özgürlük veriyor... 

 

Şöyle bir örnek vereyim, sanki zeki bir adam aynı şekeri farklı ambalajlar altında 

sunarak beni hayatım boyunca kandırmış gibi. Boş olana değer yüklüyor. Evet, öyle. Ve 

ortaya çıkıyor ki her şey... En değerli kaynaklar - dikkat, zaman - sadece bu şekeri 

açmak, tadına bakmak ve tüm bunların aslında boş olduğunu anlamak için boşa 

harcanmış. 

 

Ve Bilgi sayesinde, aslında insan olmak, dolu dolu bir hayat yaşamak ve diyelim ki bu 

hayattaki gerçek misyonumu yerine getirmek için bu şekere ihtiyacım olmadığını 

anladım. Bu nedenle, şöyle söyleyeyim, bu uygulama özgürlük veriyor. Özgürlük, her 

şeyden önce kafada, çünkü bir önceki programda da söylendiği gibi, tüm bunların kişinin 

kafasında gerçekleşmemesi gerektiğine dair önemli bir nokta var. Oysa her şey, dedikleri 

gibi, kafada başlar. Ve bu özgürlük, pek çok anın daha ince ayrıntılarla hissedilmesine 

ve süreçlerin bir şekilde daha derinden geçmesine yol açıyor. 

 

IM: Diyelim ki bundan apaçık bir fayda sağladın. 

 

Elc: Evet, bu doğru. 

 

IM: Sonuçta sistem ne yapıyor? Tam da bu imgeleri kafalara o kadar yerleştiriyor ki, 

aslında bir insan için hiçbir değeri olmaması gereken şeylere değerler yüklüyor. 

Müslümanlardan bahsettiğimiz için, yine basit bir örnek vereyim. Sizin de katıldığınız 

bir programı izleyenlerden biri, ki ben de Müslüman'ım, stüdyodaki kızların çok güzel 

olduğunu ve bakışları diyelim ki sizlerin cazibenize takıldığı için programı 

dinleyemediğini söyledi. Benim de bir sorum var: "Eğer şeytanlar tarafından kontrol 

ediliyorsanız siz nasıl bir Müslümansınız? Kafanın içinde şeytanlar varken, İblis 

tarafından kontrol ve manipüle edilirken nasıl olur da bir caminin kapısının eşiğinden 

adım atabilirsin? Ve eğer caminin kapısına adım atmazsan, eğer namaz kılmazsan ve 

eğer şeytan tarafından kontrol edilirsen ne tür bir namaz kılabilirsin? Söyle bana dostum, 

nasıl bir namaz? 

 

Bu bir oyun mu ve sen Allah'a yalan mı söylüyorsun? Peki, sen nasıl bir Müslümansın o 

zaman?! Sonuçta, ne söylenmiş? Eğer insanlar Peygamberin Allah'ın iradesiyle buraya 

getirdiği Hakikati takip ederlerse, o zaman sevgi ve saygı dünyanın her yerinde olacaktır. 

Ve toplum böyle olmalıdır. Oysa, insanların kafalarında iblisler ve cinler hüküm 

sürdüğünde, şu anda sahip olduğumuz şeye sahibiz - o zaman kendine "Müslüman" 

diyen kişi gerçeği duymuyor. Yoksa yanılıyor muyum?! 

 

Elc: Kesinlikle doğru, eğer bir insan baştan çıkarılırsa, o zaman köle olur. 

 

IM: Kesinlikle doğru. (E: Ve İslam...) O, onun ayartmalarının kölesidir. 



Elc: Evet. 

 

IM: Ve İslam her şeyden önce ne diyor? 

 

Elç: İslam her şeyden önce içsel saflıktır (IM: Kesinlikle doğru). Ve bir insanı baştan 

çıkarmanın imkansız olduğunu söyler. Neden? Çünkü Allah sevgisi dışında, Allah'a 

hizmet dışında onun için hiçbir şey yoktur. Bekârlığın özü budur. 

 

IM: Bu doğru. İşte o zaman Müslüman olur, işte o zaman başını Allah'a kaldırıp "Seni 

seviyorum" deme hakkına sahip olur. Öyle değil mi? Ve o zaman ne cevap duyacak? 

 

Elc: O da sevgiyi hissedecek. 

 

IM: Aynı. Kesinlikle doğru. Ama iblisler onu kontrol ettiğinde ve o bir dilenci gibi 

durup "Allah'ım bana şunu gönder, bunu gönder..." dediğinde, işte o zaman iblisler onu 

manipüle ediyor demektir. O zaman Allah onu duyuyor mu? 

 

Elc: Tabii ki duymaz. 

 

IM: Elbette duymaz, çünkü o Allah için yok. Bu yüzden bu kişi Hakikate karşı 

duranlardan biridir. 

 

T: İgor Mihayloviç, her dinde peygamberlerin dünyevi ve ruhsal yolunun her insan için 

taklit edilmesi gereken belirli bir standart ve ideal olduğu ortaya çıkıyor. Ve 

Zerdüştlükte Zarathuştra'nın sahip olduğu niteliklere ilişkin bilgiler bulmamız da 

ilginçtir. Şunu okumak istiyorum: "Onu görünce tüm devalar koşarak uzaklaştılar... 

açıkça çiftleşiyorlardı, onu görünce devalar tarafından işkence gören, feryat eden erkek 

ve kadınlardan yollarını geri çektiler." 

 

Zarathuştra Spitama duasını okurken, tüm duraklamalarla birlikte, daha sonra daha 

yüksek sesle ve daha yüksek sesle, tüm devalar toprağın altında saklanıyordu, 

yalvarıştan yoksun, duadan yoksun." ... 

 

IM: Ve burada bahsediliyor: ve, "dualardan yoksun", devalar toprağın altında 

saklanıyorlardı. Çünkü insanların pek çok duası tam olarak onlara hitap eder. Pek çok 

dua... Çok değil, ama insanların Tanrı'nın huzuruna çıktıkları tüm dualar. O'na sevgi ve 

minnettarlıkla gelmeyip, bir dilekçeyle gelenler, o zaman bu dualar Tanrı'ya değil, o 

devalara sunulur. 

 

T: Burada ayrıca bu içsel ruhsal güç hakkında da konuşmak istiyoruz. Bu güç tüm 

insanlar için, gerçek insanlar için bir örnektir.  

 

IM: İnsanların unuttuğu şey budur - bir erkeğin gerçek misyonunun ne olduğu, özü. 

 

T: Toplumda erkeğin gerçekte kim olduğuna dair bir tür geleneksel anlayış var. Tüm 

zayıfların savunucusu olduğu, cesur ve gözü pek bir insan olduğu anlayışı var. Kararlı, 

iradeli, çalışkan ve sorumluluk sahibi bir kişidir. Bir yerde onun, kalbinin hanımını 

koruyan bir şövalye olduğu söylenir. 



Ancak, günümüzde modern dünyada sistemin bir insanın nasıl olması gerektiğine dair 

belirli zihniyetleri ve belirli idealleri nasıl dayattığı düşünüldüğünde, şöyle bir soru 

ortaya çıkıyor: Her insan bu nitelikleri bilincinde doğru bir şekilde algılıyor mu? 

Bilincinde nasıl tasvir edilirler? "Asalet", "güç" ve "cesaret" kelimelerinden ne 

anlaşılıyor? Çünkü bir şekilde bilinçaltında her insan, tabii ki sistemin onu sunmak 

istediği şey olmadığını hisseder, doğru... Bilmiyorum, bazı birliklere karşı, bir orduya 

karşı savaşan James Bond gibi. Rakibiyle gücünü ölçen bir tür vücut geliştirmeci de 

değil. Ve kesinlikle başka bir kadını baştan çıkaran bir zampara da değil. 

 

Ve toplumda öyle bir paradoks var ki, bir yandan erkekler kendilerini ihtiyatlı, 

soğukkanlı savaşçılar olarak konumlandırıyorlar. Ama öte yandan, yaratıcı bir şeye 

duyulan bu sevgi, anneye duyulan sevgi, yaşamı doğuran şeye duyulan sevgi onların 

doğasında vardır. Bir yandan, diyelim ki çeşitli toplantılarında ve meclislerinde hatip 

ateistler olarak konuşuyorlar. Ancak aynı zamanda bir arabaya bindiklerinde etraflarını 

ikonalarla çevirirler. Ve bir soru ortaya çıkıyor - insanın kendisi gerçekten kimden 

korkuyor, kimden korkuyor ve neden? Ve hangi bilgi kaybolur? Erkeğin toplumdaki 

kutsal rolü hakkında konuşmak istiyoruz. Sistemin toplumda belirli idealleri nasıl 

dayattığını gözlemlemek çok ilginçtir. Sadece bir test yaparsak ve diyelim ki Google'a 

"erkekler için VIP hediyeler" şeklinde bir arama sorgusu girersek, sistemin bu taklit 

idealinin, erkekler için bu en yüksek hedefin nasıl olmasını istediğini açıkça görebiliriz. 

 

En iyi erkeğin yalnızca en iyi edebiyatı okumasını ister. İlginçtir ki, bu literatür "Savaş 

Sanatı", "...(belli sayıda) Güç Yasaları", "Liderlik Dersleri", "Büyük Askeri Liderlerin 

Tarihi (Makedonyalı İskender, Sezar, Napolyon)" (IM: Hala aynı olanlar), hala aynı 

olanlar, "Milyarderlerin Hikayeleri". Esasen, biz zaten (IM: Bahsettik), evet, o Atlantis 

videosunda, böyle bir edebiyatın ve İlyada ciltlerine olan bu hayranlığın nelere yol 

açtığını söyledik. 

 

Sistemin erkeğe, toplumun alkolikleştirilmesiyle de ilgili olan tercihler dayatması ilginç, 

çünkü erkeğe hediye olarak alkol ve alkollü ürünler verilmesi gerektiği dayatılıyor ve 

teşvik ediliyor. Yani... Eğlence sektörünün gelişmesini istiyor. Hediyeler çoğunlukla 

bazı ekstrem sporlarla ilgili. Tabii sistem erkeğin sonuçta bir savunmacı ve avcı 

olduğunu da unutmamış, o yüzden orada da avcılıkla ilgili bazı aksesuarlar var. Oysa bu 

niteliklerin, bu kavramların içinde aslında ne var? Eski zamanlarda bu niteliklerden ne 

anlaşılıyordu? Bir savunucu olarak erkek kimdir? Erkeğin erkekliği nedir ve bir erkeğin 

gerçek gücü nedir? 

 

IM: Bir erkeğin gerçek gücü doğruluğundadır. Ve sadakatte.  

 

T: Gerçek bir erkek neyle güçlüdür? 

 

IM: Özüyle, gerçek erkek özüyle. Güçlü olduğu şey budur. Bir erkeğin tüm değeri ve 

Tanrı tarafından yaratılmasının nedeni, sistem için daha az belirgin ve daha az ilgi çekici 

olsa da, bir kadının ona verdiği güce sahip olmak, tüm iblislerin yolunda durmaktır. Bir 

erkeğin özü budur. İlyada ve benzerlerinde yüceltilen türden bir kahraman olmak değil, 

gerçek, hakiki bir savaşçı olmak. Kendi türüne karşı savaşmayan ve sistem tarafından bir 

kadını köleleştirmek ve onu aşağılamak için bir araç olarak kullanılmayan, ama bir 

destek gibi olan, bir kadının Allat'ı buraya verdiği, Allat'ı buraya getirdiği bir şey olan 



Ruhsal Dünyanın bir savaşçısı. Onu tüketen, tüm iblislerin toplamından çok daha büyük 

bir güce ulaşan kişi. Bu onun rolü ve özüdür. 

 

Zh: Evet, erkeğin bir savunucu, bir savaşçı olduğu çok eski zamanlardan beri 

bilinmektedir. 

 

T: Evet, ama anlayış kayboldu - neye karşı bir savunucu? Bir insan hayatı boyunca 

kiminle savaşır? 

 

Zh: Ve gerçek bir erkeğin ruhunun bu kutsal ve sembolik imgesi aslında nedir? 

 

T: Evet, örneğin Tanrı'nın Oğlu olarak İsa, peygamberler - bunlar insanlar için manevi 

bir idealdir. İnsanın ruhsal bağlılığının, Tanrı'ya olan azami adanmışlığının ve 

hizmetinin, içsel saflığının nasıl olması gerektiğine dair bir ideal. Bunların insanlar için 

ulaşılamaz idealler olduğunu söylemekte haklısınız. Ama aynı zamanda bize bir örnek 

verdiniz, modern toplumda gerçek bir insanın gerçek misyonunu anlamaya en yakın olan 

kişinin sembolik bir imgesini. 

 

IM: Pek çok kişi için bu bir sürpriz olacak - Aziz Muzaffer George'un imgesi. Evet, 

dostlarım. Bugün gerçek bir erkeğin gerçek imajı odur. 

 

T: Gerçekten de, dünyanın dört bir yanına bakarsak, Muzaffer George'un pek çok erkek 

için gerçek bir muhafız olduğunu görürüz. Ve... 

 

IM: Bu bilinçaltında yatan bir eğilim ve biraz da dini bir bakış açısı. Sizin de 

söylediğiniz gibi, günümüzde erkeklerin arabalarında çeşitli ikonlarla kendilerini 

çevreledikleri gerçeğine bakılırsa, Muzaffer George en popüler olanlar arasında. Ve en 

ilginç şey de insanların kendilerini onun ikonlarıyla çevrelemeleri, ama bunun özünü 

bilmemeleri. 

 

T: Evet, kesinlikle doğru. 

 

IM: Bunu bilinçaltında yapıyorlar. 

 

T: Ansiklopedilerde Muzaffer George hakkında neler yazıldığını görmek çok ilgimizi 

çekti. (IM: Ne biliniyor?) Ne biliniyor? Çünkü bilgiler gerçekten ilginç. Biz istiyoruz ki... 

 

IM: Biliyorsunuz, onun hakkında bilinenler ve edebiyatta bulunabilenler bile kolektif bir 

imge - Muzaffer George. Ama çok az insan onun hakkında bilinenleri bile biliyor. 

 

T: Bunu dile getirelim, çünkü aslında o sadece Avrupa'da değil, Batı Asya ve Yakın 

Doğu'da da biliniyor. Basitçe farklı şekilde adlandırılıyor. 

 

IM: O tüm dünyayı birleştiriyor (T: Evet). Birçok halk kendi Muzaffer George 

prototipine sahiptir. Ama bu çok eski zamanlardan geliyor. Ve en komiği de aynı 

sembolleri kullanmaları. 

 



T: Bulduğumuz bu bilgiyi paylaşmak istiyorum (IM: Evet, lütfen), çok ilginç. Ve 

konuşmamız sırasında yorum yaparsanız minnettar olacağız. 

 

IM: Devam et. 

 

T: Ama özellikle Muzaffer George ile ilgili olarak. Birçok farklı ismi var. Hıristiyan 

ülkelerde, kötülüğün güçlerine karşı bir savunucudur, her şeyden önce, beyaz bir ata 

binen, kırmızı bir pelerin giyen ve bir ejderhayı mızrakla yenen kişidir: bir ejderha 

savaşçısı, bir yılan savaşçısı. İlginç olan, Hıristiyanlık gibi bir dinden çok daha önce ona 

saygı duyulmuş olmasıdır. 

 

Müslüman dünyasında Araplar arasında bu karakter Circîs (savunucu, savaşçı) olarak 

bilinir. Kendisine özel bir saygı duyulan Kur'an dışı önemli figürlerden biridir. El-

Taberî'nin Peygamberler ve Krallar Tarihi'ne göre Circîs, İsa'nın havarilerinden birinin 

öğrencisiydi. Aslına bakarsanız, sadece Filistin'de Muzaffer George ile ilişkilendirilen 

çok sayıda, yaklaşık yirmi iki kült sitesi vardır. Bunlar arasında cami yerleşkeleri de 

bulunmaktadır: Kubbet-üs Sahra (the Dome of the Rock) ve Kudüs'teki El Aksa. Yakın 

Doğu'da, el-Hader adı altında saygı görür ve birçok efsane ona adanmıştır. İssa, İlyas ve 

İdris ile birlikte dört ölümsüzden biri olarak kabul edilir. 

 

Mısır'da, bir timsahı mızrakla öldüren tanrı Horus'un benzer bir görüntüsü bilinmektedir. 

Aynı imgeyi, bir yılanın gırtlağına mızrakla vuran Muzaffer George için de biliyoruz. 

 

IM: Yine de çok az insan eski ikonalarda, hatta Hıristiyanlıkta bile Muzaffer George'un 

bir mızrakla tasvir edildiğini bilir ve son versiyonlarda mızrağın tepesinde bir haç 

görürüz, ama bir süre önce AllatRa vardı. Ve hala bazı versiyonlarda bulunabilir. 

 

T: İgor Mihayloviç, şu anda bir yılana mızrakla vuran Muzaffer George'un en ünlü 

imgesi konusuna değindiniz. Ben de size bu efsaneyi hatırlatmak ya da okumak 

istiyorum, çünkü bu aynı zamanda kadınların özgürleşmesiyle de yakından bağlantılı. 

Çünkü (IM: Devam et lütfen), Muzaffer George ve kadınların özgürleşmesi her zaman 

yan yana giden konulardır, çünkü Kafkasya'nın efsanelerinde o özgürleşir, cehenneme 

(IM: Her yere) iner. Evet, Samdzimari... 

 

Muzaffer George efsanesine göre... Bir şehirden çok uzak olmayan bir göle, ejderhaya 

benzeyen devasa bir yılan yerleşti. İnsanları yutuyor ve zehirli nefesiyle havayı 

kirletiyormuş. Onu yok etmek için yapılan tüm girişimler insanların ölümüyle 

sonuçlanmış. Şehrin yöneticisi tanrılara sormuş ve iddiaya göre tanrılar ona her gün 

yılana bir genç erkek ya da bir kız kurban etmesini tavsiye etmişler. Sıra hükümdarın 

kızına geldiğinde, kız gölün kıyısına götürüldü ve orada dehşet içinde ölümünü bekledi. 

Ama beyaz atlı bir binici ortaya çıkmış. Canavar hakkında bilgi edinen savaşçı, kızın 

uyarılarını dinlemeyerek gölden çıkan yılana saldırdı. Canavarın boğazını bir mızrakla 

yere sabitledi ve at onu toynaklarıyla ezmeye başladı. Sonra savaşçı kıza kemerini zapt 

edilmiş yılanın üzerine atmasını ve onu şehre götürmesini söyledi. Kızın götürdüğü 

canavarı izlerken itaatkâr bir köpek gibi, kasaba halkı şaşkınlıktan donakaldı. 

 

George onlara yılanı Mesih'in gücüyle yendiğini açıkladı. Görünüşe göre bu mucize 

Suriye'de gerçekleşmiş. Ve burada bir sürü sembol var. 



IM: Çok fazla. Birçok kişi Maria'nın kemerini, Sophia'nın kemerini duymuştur. Bu 

olayda da kemeri fırlattı ve canavarı dizginledi. 

 

T: Bu ne hakkında? 

 

IM: Bir önceki programda tartıştığımız şeyle ilgili. Kadının gücü, gerçek gücü hakkında. 

Unutmuş olduğu ilahi yakınlığı hakkında. Ancak, erkekler tarafından yaratılan bazı 

koşullar nedeniyle bunu unuttu. Ne yazık ki. Bu durumda erkeklere düşen görev her şeyi 

eski haline getirmek... Kadınlara düşen görev de aynı - erkeklere yardım etmek. 

 

T: Biliyor musunuz, ilginç olan bir şey de Muzaffer George'un çok sık olarak bir 

bakirenin, özellikle de İsa'nın Annesi'nin, Oranta'nın yanında tasvir edilmesidir - bu, 

kollarını Allat şeklinde kaldırmış Meryem Ana'dır. Muzaffer George, Ruh'un bu 

savaşçısı hakkında bulunan ilginç bilgiler de vardır. Agapit'in arkadaşı olan Kiev prensi 

Bilge Yaroslav'ın, zamanında ilahi koruyucu Muzaffer George'un onuruna George adıyla 

vaftiz edildiği ortaya çıkıyor. 

 

Kroniğe göre, 11. yüzyılda, Kiev'in merkezinde, zaferinin şerefine, Bilge Yaroslav, o 

dönemde benzersiz olan ve Meryem Ana Oranta'nın merkezi bir yer işgal ettiği Aziz 

Sophia Katedrali'ni inşa etti. 

 

IM: Özellikle Oranta'dan bahsettin ve herkes Oranta'nın ne olduğunu çok iyi biliyor - bu 

sembolik AllatRa'dır. Sonuçta, sistemin iradesiyle AllatRa'yı bir işaret olarak her yerden 

kaldırmaya başladıklarında ve bu böyle, bu gerçekten böyle, dostlarım, o zaman Tanrı'ya 

gerçekten hizmet eden akıllı insanlar onu sembollerle gizlemeye başladılar, işte bu 

Oranta böyle ortaya çıktı - özüyle Allat (T: Perdenin altında...). 

 

T: Bu arada, tarihte de durum tam olarak bu şekilde. AllatRa işareti, Hıristiyanlığın 

kabulünden önce Slav ülkeleri topraklarında iyi biliniyordu. 17. yüzyıldan önce, 

Ayasofya Katedrali'nin çok sayıda tepesi Allat işaretleriyle süslenmişti. Ve AllatRa 

işareti, korunmuş olan ilgili belgelerle doğrulanan merkezi bir yerde bulunuyordu. 

Ancak, Oranta sembolü kalmasına rağmen, bu üst kısımlar haçlarla değiştirildi. 

İnsanların Muzaffer George'a her hitap ettiklerinde, ondan öncelikle gözlerin ışığının 

korunmasını istemeleri de ilginçtir. Tam olarak bu kelime... 

 

IM: Ve "gözlerin ışığı" nedir? Sonuçta, tam olarak ruhsal görüşten bahsediliyordu. Her 

şeyin gerçek anlamını ortaya çıkaran o içsel bakış. Bahsedilen şey buydu. Var olan her 

şeyin özünü gösteren. 

 

T: Transkafkasya'daki halk inanışlarında, bir fırtına sırasında Muzaffer George'un beyaz 

bir ata binip çatallı bir okla kötü ruhları öldürdüğüne dair bir bilgi de var, bu da ilginç. 

Bu ne tür bir anlam taşıyor? Ne tür bir çatallı ok bu? 

 

IM: Çatallı kılıçlar, çatallı oklar ve ay şeklinde kafası olan mızraklar... Bunun özel bir 

güç, ilahi bir güç verdiği düşünülürdü. Aslında bu sadece Allat sembolünü yansıtan bir 

sembolizm. Sadece o kadar. Ancak bu şekilde yine büyü ortaya çıkıyordu. İlahi olanın 

bir sembolünü almak ve onu, affedersiniz, basmakalıp dünyevi bir cinayete dönüştürmek. 



Ama Muzaffer George'un kötü ruhlarla savaşması gibi olduğunda - bu doğru bir anlayış. 

Oysa insanlar birbirlerine karşı savaştıklarında bu doğru değildir. 

 

T: Ve biliyorsunuz, her yerde, öyle ya da böyle, Muzaffer George hakkındaki tüm bu 

efsaneleri birleştiren şey, onun tam olarak ruhsal bir savaşta kazanan olarak ünlü 

olmasıdır. 

 

IM: Erkeğin kutsal rolü, ki bundan bahsetmiştik, gerçekten de bir şövalye, bir savaşçı ve 

kadının savunucusu olmaktır. Kadının gerçek özünde bir kadın olduğunu unutmasına 

izin vermeyen kişidir. Herkesi (hem zayıf olanları hem de kadınları - erkekler dahil 

herkesi) koruyan, onları şeytanın etkisinden koruyandır. Nöbette olan odur. Ve her 

şeyden önce, kadına hizmet eden kişidir. Her şeyden önce, Tanrı hem erkeği hem de 

kadını tek bir bütün olarak yaratmıştır. 

 

Kadın erkeğe Ebedi Hayat veren gücün kaynağıdır. Kadın hem birincil yaşamı hem de 

Ebedi Hayatı verir. Görünmez dünyanın perspektifinden kadın ve erkek arasında böyle 

bir paralellik kurarsak, o zaman sistem için kadın, diyelim ki, cazip bir hamburger 

gibidir, erkek ise askerin haşlanmış arpası gibidir. Peki, herhangi bir insanı ele alalım, o 

neyi seçerdi? Düşünün - çok açsınız, arpa mı yoksa hamburger mi sizi cezbeder? 

Hamburgerin çok daha çekici olduğu açıktır. 

 

Tekrar ediyorum. Bir erkeğin tüm değeri, sistem için daha az fark edilir ve daha az ilgi 

çekici olsa da, bir kadının ona verdiği güce sahip olarak tüm iblislerin yolunda 

durmasıdır. Erkek bir savaşçı gibidir, bu yüzden bu savaşçı niteliklerle donatılmıştır. 

Kadını korur, onu diyelim ki bu dünyada ortaya çıkabilecek tüm sorunlardan korur. Onu 

korur, tıpkı bir annenin çocuğunu koruduğu gibi, yolundaki tüm olası ve imkansız, 

görünür ve görünmez engellerden korur. 

 

Ve erkeğin rolü tam olarak kadının kadın olduğunu unutmamasını sağlamaktır. Kadının 

rolü ise erkeklerin ölmemesini sağlamaktır. Mesele de bu. Sistem araya girince erkekler 

birbirleriyle kavga ediyor ve kadınları köleleri haline getiriyorlar. Ve onlara kalan tek 

şey, "Sana itaat ediyorum şeytan" diye bağırmaktır - ve her şey yerli yerine oturacaktır. 

Öyle değil mi? Dünya tersine dönüyor. Ve söyleyin bana, böylesine altüst olmuş bir 

dünya daha fazla var olmayı hak ediyor mu? Sadece kendinize dürüstçe cevap verin. İşte 

gerçek budur. 

 

T: Ancak, umut veren nedir biliyor musunuz? Muzaffer George'un sadece ruhsal bir 

savaşın galibi olarak değil, aynı zamanda kıyamet canavarının fatihi olarak da ünlü 

olması. 

 

IM: Mesele de bu. Sadece tek bir insanı değil, tüm insanlığı hayattan mahrum bırakan en 

korkunç canavarın fatihi. Bir insan tam olarak böyle olmalıdır. Ve savaşması gerekenler 

yalnızca iblislerdir, insanlığı ölüme götüren o kötü ruhlardır. Sonuçta, Muzaffer 

George'un düşmanları her türden iblisler, Tanrı ile savaşanlar ve dünyevi bir imaj 

edinmiş çeşitli kötü ruhlardı. Ve onlarla savaştı, çünkü bunların hepsi şeytanın 

hizmetkârlarıydı. 

 



T: Doğru. Çok ilginç bir bilgi de var: Muzaffer George'un, bu efsanevi ruhsal savaşçının 

himayesi altında olan kişinin hiçbir yenilgiye uğramayacağına inanılıyordu. Ve Kase 

Kadehinin sembolizmini, Tapınakçıları çevreleyen ne tür gizemli semboller ve işaretler 

olduğunu ve bunun neden Muzaffer ruhsal savaşçının sembolleri ve efsaneleriyle de 

ilişkilendirildiğini anlayanlar, bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlarlar. 

 

IM: En önemlisi, diğerlerinin arasında ne için dikkate değerdiler? Kesinlikle özgürlerdi. 

 

T: Tapınakçılar için Muzaffer George imgesi de çok önemliydi, çünkü Doğu'dayken 

Muzaffer George'un onlara kırmızı haçlı beyaz bir pelerin içinde göründüğüne dair bir 

efsane vardır. 

 

IM: Bir savaşı kaybettikleri zaman mı? Ve onlara zafer getirdi. Onlar da beyaz pelerini 

ve kırmızı haçı aynen ondan almışlar. 

 

T: İlginç olanı şu ki, pek çok insan, pek çok erkek mühürlerinde bu haçı, tam olarak 

böyle bir haçı resmetti ve bu bir kolye olarak kullanıldı. Yine de, bir keresinde tam 

olarak böyle bir haç işaretinin o zamanlardan çok daha eski olduğunu söylemiştiniz. 

 

IM: Elbette. Sonuçta bunun Malta haçı olduğuna inanılıyor. Tarihte İtalyan şehri 

Amalfi'nin amblemi olarak geçiyor. Hospitalier Şövalyeleri ile 11. yüzyılda ve daha 

sonra Malta Tarikatı ile birlikte anılıyor. Ama aslında bu haç çok daha eskidir. 

Petrogliflere baktığımızda bile, düzenli bir eşkenar haç bir insanı sembolize ediyordu. 

Genişleyen ışınlara sahip bir haç ise, ki günümüzde Malta haçı olarak adlandırılıyor, tam 

olarak, eğer anlaşılır bir dille konuşacak olursak, değişimlerin şövalyesini, yani sadece 

Tanrı'ya hizmet eden bir kişiyi ifade ediyordu. 

 

Ve değişim zamanlarında, Tanrı onu hangi yöne gönderirse göndersin, yalnızca 

genişleme için hareket edecek, yani Ruhsal Dünya tarafından kendisi için belirlenen 

görevleri yerine getirecektir. Ve böyle bir haçı takan ya da elde eden herkes, diyelim ki, 

öncelikle sadece Tanrı'ya hizmet ettiklerini ve başka kimseye hizmet etmediklerini ve 

savaşlarına kendileriyle başlamaları gerektiğini anlamak zorundaydılar. İçlerindeki 

şeytanın gücünü yok etmeli ve sonra da bu gücün tüm dünyada zayıflaması ya da yok 

olması için kendilerine bağlı olan her şeyi yapmalıydılar. Bu, insanlığın hayatta 

kalmasının garantisidir. 

 

T: İgor Mihayloviç, Tapınakçılarla ilgili olarak da... Sonuçta, gerçek şövalyeler için 

orijinal olan... az önce bahsettiğiniz hem şövalyelik hem de cesaret nitelikleri çok 

önemliydi. Ve en önemlisi de varoluşlarının gerçek anlamını gerçekten kavramış 

olmalarıdır (IM: Başka türlü nasıl olabilir?). Ve tam da bu sevgiyi büyütmek önemliydi... 

sevgiyi büyütmek... 

 

IM: Kesinlikle. Sonuçta yine Maria'nın grubunun verdiği büyük bir desteği hissettiler. 

Bu sevgiyle yaşadılar. Bu onları göklere yükseltirken, onlar da bu grubun dayandığı 

kişilerdi. Sadece böyle bir ortak yaşamla, diyelim ki, toplum o Tapınakçılar tarafından 

gösterilen büyük mucizeleri gerçekleştirebilir. Çürüyen toplumda, şeytanın planlarını 

kesinlikle değiştiren bu Yaşayan Kaynak doğduğunda. 

 



T: İgor Mihayloviç, şimdi her iki kadının da önemine değindik... kadının taşıdığı şeyin. 

Ve ilginçtir ki çeşitli dinlerde de bundan bahsedilir. İslam'da da kadın hakkında çok şey 

söyleniyor. 

 

Elch: İslam'da kadın hakkında gerçekten de çok şey söyleniyor. Muhammed 

Peygamberin (sav) Allah'ın size bütün kadınlara karşı iyi davranmanızı emrettiğine dair 

pek çok Hadis var, çünkü anneleriniz, eşleriniz, kız kardeşleriniz, arkadaşlarınız kadındır. 

Dahası, Allah'ın Elçisi, bir müminin ne kadar sadık olursa, kadınlara o kadar saygılı ve 

sevgi dolu davranacağını söylemiştir. 

 

Ayrıca ilginç bir Hadiste Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim bir kadına karşı 

elini kaldırırsa, evet, bir kadına karşı elini kaldırırsa, kıyamet günü onu bizzat kendim 

şikayet edeceğim... 

 

IM: Kıyamet Günü'nde ona karşı tanıklık edeceğim (Elc: Doğru). 

 

T: Yine, şimdi Kıyamet Günü ve ahir zaman konusuna değindik, bunu dile getirdik. 

İncil'de de bundan bahsedilmesi çok ilginç. Luka İncili'nde böyle satırlar var. Bölüm 12, 

ayet 54'te şöyle deniyor (İsa'nın sözleriyle ilgili satırlar), "Kalabalığa şöyle dedi:  

"Batıda yükselen bir bulut gördüğünüzde hemen, 'Yağmur yağacak' diyorsunuz ve 

yağıyor. Güney rüzgârı estiğinde de, 'Hava sıcak olacak' diyorsunuz, öyle de oluyor. 

İkiyüzlüler! 

 

Yerin ve göğün görünüşünü nasıl yorumlayacağınızı biliyorsunuz. Nasıl oluyor da 

şimdiki zamanı nasıl yorumlayacağınızı bilmiyorsunuz? Neden kendiniz için neyin 

doğru olduğuna karar vermiyorsunuz?" İgor Mihayloviç, bana öyle geliyor ki bunlar çok 

önemli sözler. 

 

IM: Çok önemli. Ve tüm ikiyüzlüler için geçerlidir. İnsanlar kendilerine neler olduğunu 

gerçekten hissetmiyorlar mı? Toplumumuzda neler olup bittiğini görmüyorlar mı? 

Bulutları gördüğümüzde yağmur yağacağını biliriz. Ama kendi içimize baktığımızda - 

orada bir uçurum var. Topluma baktığımızda - yarın diye bir şey yok. Ve biz bunu 

görmüyor muyuz? Görmüyoruz çünkü şeytan gözlerimizi kapatıyor. Öyle değil mi? Ve 

bilinç der ki, "Her şey yoluna girecek. Herkes bu şekilde yaşar. Günlük ekmeğinize 

dikkat edin ve gerisini düşünmeyin." Ve insanlar bunu dinler ve dikkat ederler. 

 

T: Hinduizm'den de bir bilgi paylaşmak istiyoruz; burada insanlar ruhsal yolu izlemeyi 

seçtiklerinde, insanların birbirleriyle eşitlik içinde, tek bir aile olarak yaşayacakları, en 

değerli olanı - bu çok içsel hazzı - tam olarak kendi içlerine çekebilecekleri bu saf çağın, 

altın milenyumun geleceğine dair büyük bir umut olduğu söyleniyor. Ve bundan 

bahsediliyor (IM: Tükenmez kaynaktan)... Doğru. 

 

İgor Mihayloviç, Altın Çağ'ın kardeşlik ruhu, insanların birlik ruhu güçlü olana kadar 

devam edeceğinden bahsedilmesi de ilginç. Ve eğer bu ruh zayıflamaya başlarsa, o 

zaman bu noktada hem ilksel Bilginin bozulması hem de sistemin girişi tam olarak 

gerçekleşecektir. 

 

IM: Tarih tekerrürden ibarettir. İnsanlar bunu çoktan yaşadı. 



T: Herkesin bu Ruh'ta, birlik Ruhu'nda, sevgi Ruhu'nda böyle tek, bütün bir ruhsal 

monolit olarak birlikte olması çok önemlidir. 

 

IM: İçinde olabilmek için önce o yaratılmalı. 

 

Elc: Bugün ALLATRA var ve insanlar zaten bu anlayışlara sahipler. İnsanlar arasındaki 

bu etkileşimde gerçekten harika bir şey ortaya çıkıyor, yarınımız ortaya çıkıyor, bu da 

insanların bunu başarabileceğini gösteriyor. 

 

IM: Elbette başarabilirler, eğer isterlerse. Ve diyelim ki gerçek kaderimizi 

kaybetmememiz için kim olduğumuzu unutmamalıyız. Erkekler erkek olduklarını 

unutmamalı, kadınlar da kadın olduklarını unutmamalı. Ancak bunu unutmamamız için 

hatırlamamız gerekir. Öyle değil mi? 

 

T: Öyle. 

 

IM: İşte mesele de bu. Ve sonra gelecek olacak ve sonra her şey olacak. Ama bunun için 

ihtiyacımız olan... 

 

T: ...kim olduğumuzu, Ruhsal Dünya'dan geldiğimizi hatırlamak. 

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

E: Ve unutmamak, bunu unutmamak. 

 

IM: Ve Ruh'u unutmamak, her şeyden önce beden olmadığımızı unutmamak. Çünkü 

bedenler bizi ayırır, Ruh ise birleştirir. Ruh'a göre yaşayalım dostlar, birlikte yaşayalım. 

 

Ve öyle bir toplum inşa edelim ki, hepimiz içinde yaşamak ve sonsuza dek yaşamak 

isteyelim. Öyle bir toplum ki çocuklarımıza bırakmaktan utanmayalım. Köleliğin 

olmadığı, yalanın olmadığı, aldatmanın olmadığı bir toplum. Sonuçta, her şey bizim 

gücümüz dahilinde. 

 

Eğer birleşirsek, her şeyi yapabiliriz. Öyle değil mi? Her şeyin dürüst olduğu, her şeyin 

açık olduğu, kirin ve kıskançlığın olmadığı yerde Ruh hüküm sürer. Ve Ruh'un hüküm 

sürdüğü yerde Tanrı'nın Sevgisi vardır. Sevgiyle yaşayalım, içimizdeki sevgiyle. Sadece 

Tanrı'yı sevelim ve O'na sadık ve bağlı olalım. 

 

 

 


