
Ruhsal Nazizm 
 

Ruhsal nazizm nedir ve insan için neden tehlikelidir? Ruhsal yolda nasıl tezahür eder? 

Hedefin değiştirilmesi ve insanın kendi küçük bencil dünyasına yoğunlaşması nasıl 

gerçekleşir? Bilinç insan için ruhsal bilginin yerini nasıl alır ve dikkatini neye odaklar? 

Ruhsal gelişim nasıl gerçekleşir ve süslenmemiş haliyle gerçekte nasıldır? Kaba maddi 

dünya neye benzer? Ruhsal Dünya neye benzer? Ruhsal Dünya ile maddi dünyanın 

çağrışımsal karşılaştırmaları. İnsan Ruhsal Dünya'ya (Allah'ın dünyası, meleklerin 

dünyası) girdiğinde ne olur? Eski zamanlarda yumurta şeklinde tapınaklar inşa 

etmenin amacı neydi? İgor Mihayloviç Danilov'un katılımıyla "Ruhsal Nazizm" 

videosunda bu ve daha birçok şey hakkında bilgi edinin. 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda insanın kim olduğunu anlamasının ne kadar 

önemli olduğunu vurguladınız. Gün içinde mümkün olduğunca sık "o kim?" ve "şimdi 

ve burada o nerede?" sorularını sorması gerektiğini. Çünkü "ben kimim?" sorusu her 

insan için temeldir. Ve bir önceki videoda, bazen kişinin sadece Benlik olduğunu fark 

etmesinin bile çok zaman, çok çaba ve çok sıkı çalışma gerektirdiğini söylemiştiniz. 

Elbette modern dünyada insanla ilgili pek çok kavram var. Bugünkü konuşmamıza 

bunlardan biriyle başlamak istiyorum. Bu kavram, insanın sadece biyolojik bir varlık 

olmadığını, aynı zamanda insanda bir enerji bileşeni de olduğunu söyler - titreşimler. 

Yaygın inanışa göre her... 

 

İgor Mihayloviç: Dur, dur, dur. Enerji bileşeni veya titreşimler mi? 

 

Tatiana: Buna "enerji bileşeni" diyorlar, diyelim ki titreşimler şeklinde ortaya çıkıyor, 

herhangi bir psiko-duygusal durumumuz, herhangi bir duygumuz bizi farklı şekillerde 

heyecanlandırıyor, deyim yerindeyse. Her durumumuz belirli bir titreşim frekansına 

karşılık gelir. Aydınlanmış insanları karakterize eden yüksek titreşimler vardır - bunlar 

yaratıcı titreşimlerdir. Buna karşılık düşük titreşimler de vardır, bunlar da yıkıcı 

titreşimlerdir. Her düşünce de temelde bir enerji titreşimidir. Ve yaygın inanışa göre, 

benzer benzeri çeker, tıpkı bir mıknatıs gibi, o halde Allah'ın Sevgisini biriktiren, bunu 

yaparak titreşimlerini artıran kişi... 

 

İgor Mihayloviç: Bir kez daha, Allah'ın Sevgisini mi biriktiriyor yoksa kendi 

titreşimlerini mi arttırıyor? 

 

Tatiana: Her şey birbirine bağlıdır. Kişi tam olarak Sevgi biriktirerek ve her türlü 

olumlu duyguyu yayarak titreşimini yükseltir. Böylece, böylesine yüksek titreşimli bir 

kişiye, sanki bir mıknatıs tarafından çekiliyormuş gibi, bu titreşim frekansına karşılık 



gelen düşünceler gelir: iyi düşünceler, doğru kararlar. Ya da kişi titreşimlerini ne kadar 

yükseltirse, saf birincil enerjinin, örneğin Allat'ın en yüksek konsantrasyonuna sahip 

olan bilgilerden daha fazlasını seçebilir. Dolayısıyla, bu tür bilgileri seçerek, doğru ve 

gerekli programları aktive eder. Bugün bu konuyu tartışmanın bizim için çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. Kişi Allah'ın Sevgisini biriktirdiğinde, böylece titreşimlerini 

yükselttiği ve kötü olan her şeyin: kötü düşüncelerin ve kötü insanların böyle yüksek 

titreşimli bir kişinin alanına girmekten kaçındığı ve yalnızca hoş düşüncelerin, hoş 

kararların, hoş insanların ve benzerlerinin otomatik olarak ona geldiği gerçekten doğru 

mu? 

 

İgor Mihayloviç: Açıkçası ben şahsen böyle bir insandan kaçardım. Düşünün 

arkadaşlar, çok yüksek titreşimli bir insan. Bu aslında... Böldüğüm için özür dilerim, 

konuyu anladım ve sadece ne demek istediğini anlamak için biraz açıklık 

getiriyordum. O kadar yüksek titreşimli bir insan ki tüm kötü şeyler ondan kaçıyor 

mu? 

 

Tatiana: Evet, kötü olan her şey onu terk eder ve ondan kaçınır. Ve böyle bir titreşim 

frekansında sadece iyi şeylerin bir mıknatıs gibi ona çekilmesi doğaldır: bu titreşim 

frekansında bir yerlerde titreşen hoş düşünceler. Genel olarak konuşursak, o yalnızca 

iyi ve doğru olanla rezonansa girer... 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar mutlu insanlar. İnanın arkadaşlar, böyle insanlar mutludur. 

Eğer kaderinizde delirmek varsa, mutlu bir şekilde delirirseniz iyi edersiniz. Bu doğru, 

kabul etmek zorundasınız. Şizofreni farklı olabilir: bu müdahaleci düşünceler ve içsel 

durumlar... Bazen insanlar delirir ve sadece mutlu olurlar ve bu harika bir şeydir. 

Bilirsiniz, bir tür, az önce söylediğiniz gibi, kötülüğün olmadığı, her yerde onlar için 

her şeyin yolunda olduğu yüksek titreşimli bir gerçekliğe sahiptirler. Bu dünyada onlar 

üzerinde yalnızca melek arıların bulunduğu melek çiçekleridir ve dünyevi olan her şey 

basitçe yok olur. Dürüst olmak gerekirse bu şizofreninin en iyi versiyonudur. 

 

Oysa ciddiyetle konuşursak, bu konu aslında çok moda. Bunu neden gündeme 

getirdiğini anlıyorum, çünkü her yerde çok fazla var. Şöyle diyelim, bilgi alanı bu 

konuda gerçekten aşırı doymuş durumda: çeşitli uygulamalar, insanların oturduğu, 

titreşimlerini yükselttiği, senkronize olduğu meditatif uygulamalar... 

 

Tatiana: Schumann'ın frekanslarıyla, müziğin kutsal frekansıyla senkronize oluyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musun, bu zavallı Schumann, şimdiden, ne bileyim, 

muhtemelen reenkarnasyonlarında Gurdjieff'i çoktan aşmış ya da bu Schumann 

frekansıyla Gurdjieff'in bir reenkarnasyonu gibi hissediyorum. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ve herkes onunla senkronize. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey, kesinlikle her şey onunla senkronize olmak zorunda, beyin 

frekanslarımız da dahil (ancak onlar biraz farklı arkadaşlar). Öyle bir frekans ki onunla 

senkronize olursak bir anda neredeyse Bodhisattva oluyoruz. 



Tatiana: Gezegenimizle birlikte yeni bir çağa, yeni bir enerji seviyesine kuantum 

geçiş yapacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Ben de merak ediyorum, "Yeni bir enerji seviyesine kuantum geçişi 

yapacağız (Tatiana: Yeni bir çağa)" - kulağa hoş geliyor, değil mi? Arkadaşlar, bunu 

kim duymadı ki? Ama sürecin fiziğinin derinliklerine inelim, bir göz atalım. Bizler, 

çok büyük varlıklar, çok küçük bir dünyaya geçiş yapıyoruz. Oysa onun içine 

geçmiyoruz, onun içinde yaşıyoruz. Yani biz makro nesneler, mikro nesneler 

tarafından oluşturuluyoruz. Kuantum dünyası mikro nesneler demektir. Peki içinde 

yaşıyorsak, ona nasıl geçiş yapacağız? Sonuçta, diyelim ki bedeninizin her bir kılında 

bu kuantum dünyası var. Bir insanda ya da onun yakınında neye bakarsak bakalım, 

tüm bunlar kuantum dünyasıdır, ama başka bir tezahürde o ölçeklendirilmiştir. Peki, 

biz onun içinde yaşıyorsak oraya nasıl geçeceğiz? 

 

"Ve başka bir boyuta geçeceğiz" - bu nasıl ölçülebilir? Basit bir soru. Nereye geçiş 

yapacağız? Ve ne için? Ve neye bağlı olarak? Titreşimler yüzünden mi? 

Frekansımızda bir değişiklik mi olacak? "Schumann frekansı değişecek," değil mi? 

"7.83 hertz olmayacak, 9 ya da sadece 6 hertz olacak." Doğru mu? "Ve işte bu kadar, 

artık farklı bir dünyada olacağız." Hangisinde? Tüm sonuçlarıyla birlikte bu maddi 

dünyanın olmayacağı iyi ve mutlu bir dünyada mı? "Yükselmiş olacağız", - bu harika. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, tüm bu kavramları kim icat ediyor? 

 

İgor Mihayloviç: Onları kim icat etti? Dürüst olmak gerekirse, onları biz icat ettik. 

Tekrar bir bakalım... Basit temel şeylerle başlayalım. İnsanların gücenmesini 

anlıyorum, ama ben de bu mite katkıda bulundum. Neden? Nasıl tanımladığımızı, 

kişisel olarak nasıl tanımladığımı hatırlayalım (bana sorular sordunuz, Allah'a şükür, 

bu yüzden suç bende): İnsan Ruhsal Dünyaya Melek olarak girdiğinde, ne meydana 

gelir? Bir rezonans, bir dalga. Öyle değil mi? (Tatiana: Bir neşe dalgası.) Bir neşe ve 

Sevgi dalgası. Sonuçta bu bir dalga, bunlar belirli bir frekansta iletilen salınımlar. 

Değil mi? Eğer düşünecek olursanız. 

 

Tatiana: Evet, fiziğe göre bu şekilde çiziliyor elbette. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ama bunu burada, bu dünyada, bizim için, sıradan 

dünyalılar için, fiziğin ne olduğunu biraz anlayan, ruhsal yolu gerçekten takip eden ve 

bir tür çağrışıma ihtiyaç duyan normal insanlar için açıklamaya çalıştığınızda, onlara 

çağrışımsal bir dil kullanarak anlatırsınız. Bir dalga olduğu gerçeği - bu çok açık, 

dalga iletiliyor. Bu bir bilgi taşıyıcısı gibidir, dalga bir durum taşıyıcısı gibidir, yani bir 

Melekten diğerine. 

 

Yine de, bunu insanlara daha ayrıntılı olarak açıklamaya başladığınızda, bilinç donup 

kalıyor. Neden? Bilincimizde, dostlar, hiçbir şey yok, Ruhsal Dünyayı tanımlayacak 

pratik bir örnek yok, gerçekten yok. Şimdi bunu farklı bir şekilde anlatmaya 

çalışacağım, ama yine çağrışımlar kullanarak. Bu sadece anlamak için. Ruhsal Dünya 

nedir? Maddi dünya nedir? Maddi dünya bir titreşimler dünyasıdır. Ve burada 



gerçekten de her şey salınır, her şey titreşir. Burada bir an için bile duran hiçbir şey 

yoktur. Sürekli hareket, sürekli dönüş, sürekli enerji alışverişi, sürekli bilgi alışverişi 

vardır, her yerde, neyi alırsak alalım - işte maddi dünya budur. 

 

Şimdi, Ruhsal Dünya nedir? Tüm bu titreşimlerin, bozulmaların ve diğer her şeyin 72 

boyutunun ötesinde olan bir dünyadır. Bizim anlayışımıza göre, eğer dünyaları 

karşılaştıracak olursak: burada sürekli bir hareket vardır, orada ise durağandır. Bunun 

hakkında konuşmuştuk. Ruhsal Dünya statiktir. Uygulayıcılar, Allah'ın Sevgisini 

gerçekten deneyimleyenler, gerçekten de insanlık tarihi boyunca bunu başarmış olan 

kutsal pederler ve peygamberlerimiz, hepsi bundan bahsetmiştir: bu tam bir huzurdur, 

Sevgi ve neşe içinde huzurdur, en yüksek hazdır, yine de mutlak durağanlıktır. 

 

Tatiana: O sabit bir ışıktır. 

 

İgor Mihayloviç: Tanımladıkları zaman (az önce doğru söyledin), "nasıl bir şey ve 

onu nasıl görmeli?" diye tanımladıkları zaman... Birincisi, bunun algısı tamamen 

farklı. Ama biz bu dünyayı neyle algılamaya alışkınız? (Tatiana: Duyu 

organlarımızla.) Yine duyu organlarımızla, doğru, görme duyumuzla bu dünyayı 

görüyoruz (Tatiana: Görüntüler). Yani burada bir gölge oyunu var. Oysa orada hiç 

gölge yoktur, orada sürekli sabit bir ışık var. Öyle değil mi? İşte biz de bundan 

bahsediyoruz. Yani, eğer mutlak bir statiklik varsa, orada dinamik yok demektir; bir 

dalga orada hareket edemez, geçiş yapamaz, ama aynı zamanda... Burada, yine bizim 

dilimizle konuşursak, aslında bilgi aktarılıyor, hisler aracılığıyla algı var ve her... 

(Tatiana: Eylem var.) Elbette. Orada bu dünyadakinden çok daha fazla eylem var. 

Paradoks budur. Ve biz bu paradoksu tıpkı kuantum fiziğini algılamadığımız gibi 

algılamıyoruz. Yine, insan Ruhsal Dünyaya girdiğinde nerededir? Bir Melek olarak 

Ruhsal Dünyaya gelir, peki o nerededir? Hangi noktadadır? 

 

Tatiana: Evet, hangi pozisyonda. 

 

İgor Mihayloviç: Şu anda bunu dile getirdiniz, "Hangi konumda?" Süperpozisyonda. 

Eğer kuantum mekaniğinin dilinden konuşacak olursak, bu yine böyledir. Başka bir 

deyişle, Melek olarak bir insanın Ruhsal Dünyada bulunabileceği tek bir yerel nokta 

yoktur. Neden? İhtiyaç duyduğu her yerde olabilir. Ama aynı zamanda hiçbir yerel 

noktada da değildir. Bu bir süperpozisyondur. 

 

Allah'a şükürler olsun ki bu tanımlanmıştır ve buna ilişkin bir örnek verebiliriz. 

Anlıyor musunuz? Tekrar soruyorum, bu bir çağrışım mı? Bu bir çağrışım. Ama biz 

bilincimizle Sınırsız ve Ebedi dünyanın ne olduğunu algılayamıyoruz, zamanın 

akışkanlığının yokluğunu algılayamıyoruz. Neden? Hız yok, hareket yok. Oysa bizim 

dünyamız dinamiktir. Dolayısıyla, bu paradokslar ve orada nasıl olduğunu ve burada 

nasıl olduğunu açıklama çabası yine bu tür yanlış anlamalara yol açar ve bunlar kişinin 

kafasındaki iblisler tarafından hemen kapılır ve tüm bunları abartmaya ve ruhsal yol 

seviyesine yükseltmeye başlarlar, diyebilirim ki, ya da bir insanın büyüme yolu, fark 

etmez, öyle söyleyelim, güç açısından, yani büyüde veya başka bir şeyde, asıl mesele 



belirli hedeflere ulaşmaktır. Ve en yüksek nokta tam olarak süptil titreşimlere ulaşma 

durumudur. 

 

Neden kaba titreşimler değil? Çünkü orada bir bölünme meydana gelir. Değil mi? 

Hepimiz aşağı varlıklarız, kaba titreşimler halindeyiz, yani yeryüzündeyiz ve bunun 

gibi. Ve burada kişi Schumann frekansıyla senkronize olmaya başlar. Schumann 

frekansıyla bu rezonansa hangi yolla ve neyi sokmaya çalıştığını bilmiyorum. Neyi? 

Kalp atışları mı? Affedersiniz, bu bozukluklara yol açacak, kalp sorunları başlayacak. 

Kalp genel olarak tabudur, onu otojenik eğitimde kullanamazsınız, sadece anlamanız 

için. Başka ne var? Beynimizin çalışması mı? Nasıl? Hangi şekilde? Oturup hayal mi 

kuracağız? Titreşecek miyiz? Belirli sesler mi çıkaracağız? Diyelim ki Om, Aum ve 

benzerleri var. Demek istediğim, bu sesleri hertz eşdeğeri olarak belirli bir frekansta 

mı telaffuz edeceğiz? 

 

Tatiana: Kutsal bir frekansta. 

 

İgor Mihayloviç: Kutsal bir frekansta. Doğru. Kutsal frekans nedir? Bu da, 

biliyorsunuz, beni şaşırtıyor, bu şekilde ifade edeceğim. 

 

Tatiana: Belirli bir frekansta müzik dinlediğinizde ve geçmiş anılarınız nötralize 

edildiğinde veya kendinizde sevgi ve uyum duygularını geliştirmenize izin veren bir 

frekansta veya epifiz bezi bir şekilde aktive edildiğinde ve sizde taç çakra açıldığında 

ruhsal olarak büyümek kolaydır. 

 

İgor Mihayloviç: Son 2 yılda hepimizde taç çakralar açıldı, deyim yerindeyse 

yeterince şanslı ve frekansı olmayan pek kimse olmadı. Ama şaka yapmadan bakarsak 

bu son derece ciddi bir konu. Neden? Çünkü insanlar bunun içinde kayboldular ve 

buna kesin olarak inanıyorlar. Eğer bakarsak, aslında bütün bedenimizin belli 

salınımları var. Yani epidermisimizden başlayıp kemik yapılarımıza kadar her 

hücrenin kendi titreşimi var. Organlara bağlı olarak senkronize salınımlar var. Şimdi 

de organlarımızın genel salınımlarına bakalım. Tamam mı? Yani, hala bu salınımları 

ve bu yüksek frekanslı titreşimleri üretiyorlar... 

 

Tatiana: Bozulmalar. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, medeni bir şekilde ifade edelim, bu bir nevi başkalarıyla 

yüksek frekanslı bilgi alışverişidir. Değil mi? Ama şöyle bir düşünürsek: kalbimizin 

belli bir frekansı var, böbreklerimiz bambaşka bir frekansta çalışıyor ve kan 

damarlarımız yine bambaşka bir frekansta çalışıyor. Neyle senkronize olmamız 

gerekiyor? Ya da neyi hızlandırmamız ya da bu tür bir yüksek frekansa çıkarmamız 

gerekiyor? Ve yine, salınımlar ne kadar yüksekse, yani hertz'den kilohertz'e geçiyoruz 

- mesele bu mu? Uyanış bize o zaman mı gelecek, yoksa ne? 

 

Biliyor musunuz, şimdi şöyle bir anlayışa geldim: Oturuyorum, yarı lotus 

pozisyonunda olsun ve sol topuğumdaki epidermisi sağ böbreğimin adrenal beziyle 

yüksek bir frekansta senkronize ediyorum. Tamam mı? Bu sayede epifiz bezim aktive 



oluyor, üçüncü gözüm açılıyor ve işte bu kadar, dünya değişiyor ve artık böyle bir 

yükseklikte veya böyle bir hızda titreşiyorum. Değil mi? Ve işte bir soru, "Ben 

kimim?" Kim titreşecek? Bilinç mi? Düşünceler mi? Yoksa Benlik olarak ben mi? 

 

Yine de burada belli bir nokta var. Bnliğimiz gerçekten de belirli salınımlara sahiptir. 

Başka bir deyişle, ruh statiktir, ışık sabit ve değişmezdir, sabittir, oradadır. 

Dolayısıyla, bir Sevgi birikimi meydana geldiğinde bile, bu Vril'in gücüyle meydana 

gelir ve orada salınan anlar vardır. Bu enerjidir, bu gerçekten var olan gerçek enerjidir 

(Tatiana: Fraksiyonlar). Evet, bu daha düşük bir fraksiyon. Oysa Allat sabittir, salınım 

yapamaz. Ve daha önce de söylediğimiz gibi, tüm bu Evreni var eden tam olarak 

karanlıktaki bir ışık oyunudur. Ve bu gölgeler, ışık değil ama ışığın buradaki tezahürü 

nedeniyle oluşan gölgeler, bu salınımları yaratır. 

  

Şimdi bu konunun çok derinlerine indik sayılır. O halde onlar yaratanlardır... Ne 

yaratırlar? Birincil enerjiler. Değil mi? Başka bir deyişle, bilgiyi dışarıda bırakıyoruz, 

bu kapalı bir konu. Birincil enerjiler diyelim. Birincil enerjiler bu dalgalardan, elastik 

dalgalardan, güç dalgalarından başka bir şey değildir ve bunlar bir araya gelerek neyi 

oluştururlar? Kuantum hallerini, kuantum dünyasını oluştururlar. Bir noktayı 

atlamıştım, boş verin. İşte kuantum dünyası, biz ona geldik. Her şey titreşir, her şey 

nabız atar, her şey belirli frekanslardadır, karşılıklı alışverişlerle, hangi hızda olursa 

olsun ya da hiç hız olmadan, ama sürekli hareket vardır, sürekli salınımlar vardır. 

Kuantum dünyası hakkında ne biliyoruz? 

 

Tatiana: Bu, bilim insanlarının şimdiye kadar tanımlayamadıkları bir tür kaostur. 

 

İgor Mihayloviç: Bize anlattıkları bu. Bize bunun fizik kurallarını ihlal eden mutlak 

bir kaos olduğunu söylüyorlar. Kime sorarsanız sorun, "Kuantum dünyası nedir?" - 

"Dolaşmış parçacıklardır." Durun arkadaşlar, kuantum dünyası aslında burada mı 

bitiyor? Basit bir soru, sadece merak ediyorum. Sonuçta, kuantum dünyasının ne 

olduğu konusunda bir anlayış eksikliği var. Her şeyden önce, o kesinlikle düzenlidir, 

içinde kaos yoktur; orada kesinlikle katı yasalar işler. Neden? Çünkü kaba maddi 

dünyamızı düzene sokan ve yaratan şey budur. Biraz daha yüksek olan kuantum 

dünyası... Peki neye göre daha yüksek? Salınımlar daha mı yüksek yoksa daha mı 

düşük? Kuantum dünyasında ve burada, sıradan makro dünyamızda hangi 

frekanslarda, kaç hertzlik bir salınım meydana gelir? Neye göre senkronize olmamız 

gerekiyor? Ne ile? Hangi frekansı seçmeliyiz ve ne vasıtasıyla? Aydınlanmanın 

gelmesi için. Öyle değil mi? 

 

Daha önce de söylediğim gibi, sol topuğumdaki keratinize epidermisin frekansını 

artırmam gerekiyor ki epifiz bezimin çalışmasıyla senkronize olsun ve sonra her ikisini 

de daha da yükseltmek, onları hertz durumlarına veya daha doğrusu salınımların 

kilohertz durumlarına aktarmak için ve işte burada bir mucize gerçekleşecek. Sadece 

bana söyleyin, dostlar, bu harika, bu iyi ve muhteşem, hiçbir şey yapmak zorunda 

değilsiniz, çaba sarf etmek zorunda değilsiniz: sadece oturun, titreşin ve her şey 

kendiliğinden gelecektir. Benim için, bilirsiniz... Şeytan insanları Cennete sokmamak 

için her şeyle gelebilir. 



Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? İblisler, insanların kafalarındaki gerçek iblisler, bu 

yanlış bilgiyi kolayca ve basitçe alırlar, buna başka bir isim vermenin yolu yoktur. 

Yani herkes "Hissediyoruz, titreşiyoruz, birbirimizi hissediyoruz, bunlar salınımlar" 

vs. diyor. Evet, bedenlerimiz birbirine değdiğinde hissederiz; tek bir enerji alanında 

olabiliriz ve bu durumda gerçekten de en azından temel ısının dalga iletimi vardır, 

değil mi? Yansıyan ışık ve daha pek çok şey. 

 

Sesimiz nedir? O da bir frekanstır (Tatiana: Bir dalga), evet, bir dalga ve tüm bunlar. 

İşte burada bir salınım ve bilgi aktarımı söz konusudur. Algımız da yine belli bir tür 

enerjinin en sonunda algılayabileceğimiz tamamen farklı bir şeye dönüşmesidir. Ve 

bakın: beynimizin nöral grubuna bağlı olan işitsel aygıtımız en sonunda birincil 

bilincimiz tarafından işlenir ve bize Benlik olarak, bir gerçek olarak ve genel bir 

biçimde ulaşır; böylece algılar ve anlarız ve neyle yanıt vereceğimizi seçeriz. 

 

Ancak bazen, buna dürüstçe bakarsak, konuşuruz ve kendimiz bile neyi, neden ve nasıl 

söylediğimizi anlamayız. Ne söylediğinizi ve nasıl söylediğinizi düşünmeye 

başladığınız anda, içinizde hemen bir engelleme ortaya çıkar. Neden? Böyle bir 

durumda hazır metinleri ve anlayışları sizin yerinize kim seslendiriyor? Örneğin 

insanlar oturuyorlar, övünüyorlar, şiir okuyorlar, bir şeyler biliyorlar vs. Hele bazı 

sunuculara bakıyorsunuz; zeki ve yetkin insanlar, kendilerini çok güzel ifade ediyorlar 

vs. Peki hepimiz onları nasıl algılıyoruz? Harika insanlar olarak, zeki ve yetkin 

insanlar olarak. 

 

Ama beyinlerinin çalışmasına bakarsak, ne oluyor? Belirli salınımlar. Öyle değil mi? 

Bu salınımlar ikincil bilincimizden birincil bilincimize aktarılır ya da görüntüler 

üretilir ve bu böyle devam eder. Dolayısıyla beynimizde bilinç yoktur. Beyin aynı 

zamanda görüntü ve benzerlerini üreten bir araç olarak da kullanılır ama aslında 

konuştuğumuz nöral grubu sayesinde bilgi iletilir. Soru şu: kimden? Eğer şu anda 

Benlik olarak bir insan "Vay canına, nasıl konuştuğum ve ne hakkında konuştuğum 

inanılmaz!" diyorsa. Öyle değil mi? O şaşırmıştır. Ve bir sonraki saniyede ne 

söyleyeceğini bilemez - paradoks budur. Kendinizi izleyin arkadaşlar, iletişim 

kurduğunuzda, konuştuğunuzda, bırakın başka şeyleri, iki kelime sonra ne 

söyleyeceğinizi bile bilmiyorsunuz. Ve işte bir soru: eğer durum buysa, kim dikte 

ediyor? Kim konuşuyor? Belirli metinleri veya konuşmaları hazırladığımızda, bir 

konferansta konuşmaya hazırlandığımızda ve yine ezberlediğimiz metni ezberlenmiş 

bir şekilde seslendiriyoruz, değil mi? 

 

Tatiana: Onu kim dile getiriyor, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Eğer bir şey ezberlenmişse - bu nettir, hafızadır, bilinçtir, bu 

durumda her şey nettir, değil mi? Ama iş arkadaşlarımızla bir diyaloğa girdiğimizde, 

her neyse, aslında bir sonraki kelimede veya bir sonraki cümlede tam olarak ne 

söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Neden böyle oluyor? Yüksek titreşimler bizi bir tür 

ruhsal duruma mı götürüyor yoksa tam tersine, eğer orada başka konuşmalar 

yapıyorsak, gerçekçi bir duruma mı? Bu nedenle, neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ve 



burada, kim olduğumuzu ve nasıl düzenlendiğimizi bilmeden, bazı titreşimleri mi 

yükselteceğiz? Neyin titreşimini? 

 

Örneğin, insanlar "Alt karından omurga boyunca giden titreşimleri yükseltmeliyiz, 

onlar yükselir ve kozmosla birleşir" derler - yani kundalini ve diğer pek çok şeyin 

yükselişi. Öyle değil mi? Neyi ve nasıl yükseltmeliyiz? Meditasyonlarda - evet, açıkça 

anlaşılıyor, bu tam da otojenik eğitimdir, fiziksel duyumlar haline gelene kadar her şey 

hayal gücü seviyesindedir. İşte cevap: fiziksel duyumsamalar. Peki tüm bunlar neye 

yol açıyor? Kişinin kendini beğenmişliğinin değiştiği, birincil bilincinin geliştiği ve 

bunun sonunda kişiyi ya şizofreniye ya da ciddi bir derin sanrıya sürüklediği noktaya. 

Peki, öyle değil mi? 

 

Tatiana: İstisnacılık ve seçilmişlik, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bunun nazizmden farkı nedir? Hiçbir şekilde, kesinlikle. 

Çünkü bu yüksek titreşimli insanlar her şeyden önce kendi içlerinde diğer insanlar 

üzerinde bir yüceltme geliştirirler. Diğer insanların düşük titreşimlerine kıyasla 

kendilerini (ve onlara yakın olan ve onları destekleyen diğerlerini) yüksek 

titreşimleriyle ayırt etmeye başlarlar. O kadar yücelirler ki, kuşlar bile onlar için, 

özellikle ve tek tek onlar için, herkes için değil, sadece onlar için ötmeye başlar. 

Çiçekler onlar için güzel kokular yayar; kelimenin tam anlamıyla şu bulutlar gibidirler, 

bilirsiniz, güneşin altında ve çok daha yüksektedirler, diğer herkes bunun ne kadar 

güzel olduğunu anlamazken. Dolayısıyla onlara gelen her düşünce güzel kokuludur, 

Tanrı tarafından kutsanmıştır, yüksek bir frekansa sahiptir ve bunu yalnızca onlar 

anlayabilir. Neden? Çünkü onlar zaten bilinçleriyle o kadar yüksek frekanstadırlar ki, 

yüksek hızlarda salınan ve titreşen yüksek frekanslı bilinçlerine aynı tür düşünceler 

gelir. Anlıyor musunuz? 

 

Bu düpedüz nazizm, artı şizofrenidir. Ya biri ya diğeri ya da hepsi bir arada. Bu bir 

hastalık, dostlar, bu bir patoloji. Bunun maneviyatla bir ilgisi var mı? Hayır, hiçbir 

ilgisi yok. Ama insanları genellikle böyle çıkmaz sokaklara ve labirentlere sürükler. 

Yine de bilincimiz için çok uygun ve anlaşılabilir bir durum. Gerçekten de, oturup 

belirli bir ses yaratıyorsunuz ya da Schumann frekansıyla senkronize oluyorsunuz ve 

kimse "Schumann frekansıyla tam olarak neyi senkronize etmem gerekiyor?" diye 

merak etmiyor. Öncelikle, "Bunu nasıl hissedeceğim ve duyacağım?" - "Şey," derler, 

"sadece orada otur, OM'u böyle söyle (ya da başka bir saçmalık ya da abrakadabra) ve 

anlayacaksın, hissedeceksin." 

 

Elbette hissedeceksiniz, bu otojenik eğitimdir, otojenik eğitimin kullanmamanız 

gereken kapalı kısmıdır. Geçmişte Doğu'da da benzer teknikler kullanılıyordu ama 

bunlar titreşim değildi, bunlar insanların oluşturmaya çalıştıkları belirli durumlardı; 

bunun saçmalıkla hiçbir ilgisi yoktur, ama gerçekten kişinin kendi üzerinde 

çalışmasıyla ilgilidir. Bu yararlı ve gerekli bir şeydi ama çoğu insanın sonu trajik oldu: 

ya aldanmaya başladılar, kendilerini bir "buluta" yükselttiler, yani içlerinde ruhsal 

nazizm uyandı, şöyle söyleyeyim; diğer herkes onlar için aşağı varlıklara dönüştü ve 



bu dünyanın sözde büyük öğretmenleri ortaya çıktı. Bu gerçekten doğru ve korkutucu 

bir şey. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu hiyerarşiyle ilgili kilit nokta budur. Sonuçta, insanların 

yüksek titreşimli ve düşük titreşimli (İgor Mihayloviç: Elbette) arasında böyle bir 

derecelenmesi bilincin imgeler çizmesini sağlar, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Fark nedir? 

 

Tatiana: Düşük titreşimli bir kişi ile yüksek titreşimli bir kişi arasındaki fark nedir? 

Sağlıksız, şanssız, bir nevi pis olan her şey - tüm bunlar düşük titreşimlidir. 

  

İgor Mihayloviç: Fanteziler, evet. 

 

Tatiana: Oysa söylediği her şey şarkı gibi gelir, insan hayatı boyunca şanslıdır, 

etrafındaki insanlar ona bayılır ve etrafında her şey yolundadır; kaba bir söz söylemez, 

ondan sert bir konuşma duymazsınız, ne bileyim, doğayla uyum içindedir, tüm 

bunlar... 

 

İgor Mihayloviç: Ayrıca et yemiyorlar. 

 

Tatiana: Doğru, et yemiyorlar, yük altında değiller. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Bu onları topraklıyor. 

 

Tatiana: Evet, aynen öyle.  

 

İgor Mihayloviç: Çünkü onlar daha aşağı hayvanlar. 

 

Tatiana: Ve aslında bu şekilde insanların hayatına "ruhsal bir insanın nasıl olması 

gerektiği", nasıl görünmesi gerektiği, konuşmasının nasıl olması gerektiği, ses tonunun 

nasıl olması gerektiği ve yaşam tarzının nasıl olması gerektiğine dair bir fikir giriyor. 

Demek istediğim, ruhsal yola giren herkesin hayatına giren kilit nokta budur. 

 

İgor Mihayloviç: Bir azizin olması gerektiği gibi olmalı. 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

İgor Mihayloviç: Ve insanlar hayal güçlerinin onlara çizdiği şekilde kendilerini 

hemen aziz olarak görmeye başlarlar. 

 

Tatiana: Bu doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Herhangi birine sorun: Bir aziz nasıl olmalıdır? 

 

Tatiana: İmgelemlerinde, evet. 



İgor Mihayloviç: Buda nasıl biriydi? İsa Mesih nasıl biriydi? İnsanların en iyisi olan 

Muhammed Peygamber nasıl biriydi? Bilincimiz onları tam olarak sizin söylediğiniz 

şekilde tanımlıyor, kaba bir söz söylemediler, bir kelime bile, kaba bir düşünceleri 

yoktu, hepsi yüksek frekanslıydı, kesinlikle saf ve şeffaftı. Gerçekte ise kendilerini 

Allah'a adamışlardı, O'nu gerçekten çok seviyorlardı ve hakikati biliyorlardı. Buna 

biraz sonra değineceğiz. 

 

Peki yaşamlarında nasıllardı? Buddha birine sopayla bile vurabilirdi. Ve bazen 

başkalarına karşı düşüncelerini ifade ederken oldukça kaba ve gelişigüzel davranırdı, 

kendisini rahatsız eden yüksek titreşimli böcekler gibi, bu yüzden bazen onları 

uzaklaştırırdı. Gautama gerçekte böyle biriydi. Ama aynı zamanda, isteyenlerle başka 

bir şey daha paylaşırdı. 

 

İsa Mesih nasıl biriydi? Bugünlerde bize, bilirsiniz, bu tür yüksek titreşimli bir şekilde 

de anlatılıyor. 

 

Tatiana: Nazik ve alçakgönüllü... evet. 

 

İgor Mihayloviç: O, Allah'a ve bu dünyaya karşı gerçekten de nazik ve 

alçakgönüllüydü. Ve O bu dünyayı çok iyi tanıyordu, bu dünyanın değerini çok iyi 

biliyordu. Ancak, sözlerinde kaba mıydı? Bazen öyleydi ve sadece sözlerle değil. 

 

Muhammed Peygambere gelince, insanların en iyisi, ne yaptığını söylemiyorum bile, 

bazen kılıç bile tuttu. Ama diğer insanları çok seven bir insandı. Ve bir insanın nasıl 

olması gerektiğini kendi örneğiyle gösterdi. Ama bu kesinlikle uymuyor, bilirsiniz, 

bilincimizin çizdiği bu sofu insan imajına. Ve neden böyle imajlar çiziyor? Maskeleri 

yırtıp atmak için, sizi yüksek titreşimli bir seviyeye getirmek için, böylece onu arzu 

etmeniz için. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

İgor Mihayloviç: Kelimenin gerçek anlamıyla gerçekliği ortadan kaldırarak insanların 

kafasını karıştırır ve onları kandırır. Oysa ruhsal yol nedir? Basitçe ifade edelim: 

aslında ruhsal yol tam olarak Hakikate ulaşmak ve bu dünyayı anlamaktır. Mesele 

budur. Diyelim ki düşük frekanslara, bu tür düşük titreşimlere saplanmış olan dünya ve 

bu düşük frekanslı titreşimsel süreçte siz, bilirsiniz, çamurdaki bir kurtçuk gibisinizdir. 

 

Bu gerçekten böyledir. Ve ister çamurun içinde bir kurtçuk olun, ister güzel bir çiçeğin 

üzerinde o çiçeğin nektarını yiyen bir larva ya da tırtıl olun fark etmez - kim olursanız 

olun bu dünya sizin için farklı değildir. Korkunun, öngörülemezliğin, sorunların ve en 

önemlisi de deyim yerindeyse kaba salınımların bol olduğu kaba maddi bir dünya. 

Herkesin birbirini yediği ve birbirini bu pisliğe dönüştürdüğü bir dünya. Genel olarak 

konuşmak gerekirse, tüm bu dünya pislikten örülmüştür, Allah'ın Sevgisinden 

örülmemiştir, bunun anlaşılması gerekir. Alt fraksiyonun, o Vril'in geri 

dönüşümünden, onun tamamen parçalanmasından örülmüştür. Ve Vril'in bu 



parçalanmasından (Vril'in peşinden koşmalarının nedeni budur), tüm bu dünya 

yaratılmıştır. Gerçekte, çamurdan daha kötüdür. 

 

Yine de biz bu dünyaya güzel ve harika diyoruz. İnsanlar için ancak sadece Yaratıcı 

Toplum olmadığında güzel ve harika olabilir, Yaratıcı Toplum sadece İdeal Topluma 

bir geçiş dönemidir. Yani insanların hakim çoğunluğunun Ruhsal Dünya ile ve Ruhsal 

Dünya'ya benzer şekilde yaşayacağı ve salınımlarda birbirleriyle rekabet etmeyip 

birbirleriyle Sevgi'yi paylaşacakları İdeal Toplum olduğunda; insanlar hisler 

aracılığıyla algılama ile yaşadıklarında, işte o zaman bu dünya değişebilir. 

 

Bugünlerde bu dünyanın bir sürü sorunla ve diğer her şeyle birlikte gerçekten kaba bir 

materyal olduğu ve ruhsal olarak olgunlaştığınızda burada etrafınıza çiçeklerin koku 

yayacağı gerçeğine gelince, bu doğrudan bir göstergedir dostlarım, bir kez daha 

söylüyorum, bu insanların şeytan tarafından yönetildiğinin doğrudan bir göstergesidir. 

Şeytan onları kandırmış ve yanlış yola sürüklemiştir. 

 

En azından azizlerin kısa ipuçlarını ve açıklamalarını hatırlayın. Ya da daha iyisi, eğer 

böyle bir fırsat varsa, ruhsal yolda gerçekten sağlam bir şekilde duran ve en azından 

bir şeyler başarmış olanlarla konuşun. Sonuçta, insan cennet kapısına ne kadar 

yaklaşırsa, bu dünyayı o kadar iyi anlamaya başlar. Sadece hissetmekle kalmaz, onu 

anlamaya ve bilmeye başlar. Ve bizim dünyamızda, şeytan tarafından yönetildiğiniz 

sürece güzel kokulu bir gül harika bir aroma üretir. Bu dünyayı anlamaya 

başladığınızda, o gül ölü eti gibi kokar. Bu kurtulmak isteyeceğiniz bir şeydir. O 

kelebekten de, arabanıza pisleyen o cennet kuşlarından da, yani dünya olduğu gibi, 

süssüz bir hale gelir. Bu yüzden kapının ötesine geçme fırsatı yakalayan herkes 

tereddüt etmeden ayrılır. 

 

Nadir istisnalar olarak, gerçekten insanlara hizmet etmek isteyenler burada kalıyor. 

Tüm bu pisliğin, tüm bu gübrenin içinde o zavallı sefil küçük tavukları, kendilerini 

gerçekleştirebilecek ya da embriyo halindeyken yavrulamadan ölebilecek geleceğin 

meleklerini görenler. Ve ölmemeleri, şeytanın rehinesi olmamaları ve sonrasında 

yüzyıllar boyunca acı çekmemeleri için, Bodhisattva dediğimiz, Gautama ve diğerleri 

gibi çok az kişi kaldı. Anlayışlarını, Bilgilerini ve içten Sevgilerini yaşayan insanlarla 

paylaşmaya başlayanlar, masalları değil bu dünya hakkındaki gerçeği anlatanlar; bazı 

titreşimler, şarkı söyleyen bulutlar ve neşeli çekirgeler hakkında değil, gerçek 

hakkında. Çekirgenin sinekleri yediği, oysa sineklerin de yaşamak istediği ve bunun 

gibi gerçekler hakkında. Buradaki yaşamın amacı birbirini yemek ve birbirinin 

üzerinde yükselmektir. 

 

Ve sadece bakın: evet, bizler yüce varlıklarız, ancak basmakalıp bilinç tarafından nasıl 

da manipüle ediliyoruz. Ama her birimizin içinde bir ruh var, her birimizin içinde 

onun yansıması var - Benlik, yine de bizi kendimizi diğer insanlardan üstün tutmaya, 

kendimizi daha ruhsal, daha yüce görmeye zorlayan basit programlarla manipüle 

ediliyoruz, oysa "tek yapmanız gereken titreşmek ve her şey üzerinize yağacak: 

mutluluk, zenginlik, sevgi ve dünyadaki her şey". 

 



Oysa gerçek şu ki dostlar, kapıya yaklaştıkça tüm bu kabalığın ve tüm bu değersizliğin 

daha fazla farkına varıyorsunuz. Ve buraya parti yapmaya gelmediğinizi, çalışmaya 

geldiğinizi kavrıyorsunuz. Yapılması gereken çok iş olduğunu anlıyorsunuz. 

Gerçekten de bu ahırları uzun zamandır kimsenin temizlemediğini ve bu gübre içinde 

uzun süre ve çok çalışmanız gerekeceğini anlıyorsunuz. Anlamaya başladığınız şey bu. 

Kuşların ne kadar güzel olduğunu, gökyüzünün ne kadar mavi olduğunu ve çimlerin 

ne kadar yeşil olduğunu değil. Evet, yeşil. Ve bunun sadece kimyanın bir sonucu 

olduğunu, bu yüzden yeşil olduğunu kavrarsınız, çünkü her şeyi olduğu gibi 

algılamaya başlarsınız. 

 

Bununla birlikte, bunun bir de iyi tarafı var: içinizde gerçek Sevgi ortaya çıkmaya 

başlıyor ve pisliğin olmadığı gerçek bir Dünya olduğunu, gübrenin ve değiştirmelerin 

olmadığı bir Dünya olduğunu ve bunun buna değdiğini kavrıyorsunuz. Ve o Dünya 

gerçek Yuva'dır, salınımların olmadığı, boyutların olmadığı, hızların olmadığı ama 

gerçek Hayat ile dolu olan Dünya. Sadece o zaman bu Dünyanın özünü anlamaya 

başlarsınız ve sadece o zaman ışığın nasıl parlayabildiğini ve gölge düşürmediğini 

anlamaya başlarsınız ve aynı zamanda o Schumann dalgaları gibidir, durağann bir 

ışıktır, hareket etmez, hiçbir foton hiçbir yere uçmaz, ama çok fazla Hayat vardır. Ama 

bunun için, diyelim ki, kendiniz üzerinde belli bir çaba sarf etmeniz gerekir. Ve ilk şey 

saçma sapan şeyler yapmayı bırakmak, büyüyle uğraşmak değil, Hayat için 

çabalamaktır. Oysa salınımların ve diğer her şeyin neden olduğu tüm bu saçmalıklara 

başka bir ad vermenin yolu yok - bu büyü için çabalamaktır. 

 

Yine de doğru kullanıldığında bunun gerçek avantajları olduğunu söylemeliyim. 

Doğru kullanımına gelince, örneğin kayalara oyulmuş antik tapınaklara bakalım. 

Çoğunlukla yumurta şeklindeydiler. Neden yumurta şeklinde? Pek çok kişi bunu 

anlıyor, anlamayanlar internetten bakabilir. Çoğunlukla, ortada banyolar vardı. Sığ 

idiler, suyla doluydular, bazen belirli kaynatmalarla, ama bu önemli değildi. Su, 

ağırlığımızı dengelemek içindi. 

 

Bunlar bir insanın içinde yattığı sığ banyolardı ve rezonans burada gerçekten belirli bir 

rol oynuyordu. Yani, kişinin nöronlarının çalışmasını, Benlik olarak bilince karşı 

bağışıklık kazandığı, ama aynı zamanda ondan kopmadığı ölçüde sakinleştiriyordu. 

Başka bir deyişle, bilgi aktarımı azalıyordu ve şeytanın Benlik üzerindeki gücü 

azalıyordu. Ve ilk kez kişi kendisini Benlik olarak hissedebiliyordu, ilk kez kim 

olduğuna cevap verebiliyordu ve sonra nerede ve kiminle olduğuna karar 

verebiliyordu. Bu muazzam bir değerdi: insanların kendilerini bulmak için yıllarını, on 

yıllarını ve bütün bir yaşamlarını harcamamaları için, aslında bu yanıtı 40 dakika 

içinde alabiliyorlardı, bu uygulamayı yapabiliyorlardı. Bu gerçekten çok değerliydi. 

Ama bu sadece ilk andı, ilk itici güçtü. Sonrasında kişi buna tutunup tutunmaması, 

gelişmeye devam etmemesi, şeytanın köleliğine geri dönüp dönmemesi - bu onun 

seçimiydi. Ama pek çok kişi için bu gerçek bir yardımdı. 

 

Ve bu durumda, evet, diyelim ki, tüm bu frekans rezonansları ve diğer her şey, tüm 

titreşimsel süreçler faydalı olabilir. Aynı şekilde Tapınak Şövalyeleri ve diğer pek çok 

kişi tarafından da kullanıldı... diyelim ki geçmişte. Aslında tapınaklar bu nedenle 



oluşmaya başladı. Ama bu başka bir hikaye, bugünün konusu değil. Ancak, bu 

durumda, evet, bir faydası var. 

 

Tatiana: Görev, insanların kim olduklarını kavramalarına yardımcı olmaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, böylece daha sonra çarpıtma, acı ve ıstırapla dolu 

bu dünyaya mantıklı bir şekilde bakabilecekler. 

 

Yani burada net bir anlayış olması gerektiğini söylüyorum. Bu gerçekte insanın ruhsal 

gelişimidir, hiçbir şekilde bir türün üzerinde bir yükselme değildir. Oysa bakarsak, 

hiyerarşi gelişir, cennete giden bir merdiven inşa edilir: kim hangi merdivenden yukarı 

tırmanırsa, o kişi diğerlerinden daha yüksektedir - ruhsal nazizm. Oysa gerçekte, 

ruhsal gelişim sırasında, insanın kendisi geliştiğinde, bu tamamen farklı bir şeydir. Ve 

kişi cennet kapısına ne kadar yaklaşırsa, Ruhsal Dünyanın bir temsilcisi olarak, 

şeytana hizmet etmeyen ama Ruhsal Dünyaya hizmet eden kişi olarak burada 

bulunmasının gerekliliğini o kadar çok anlar. Bu Sevgi ile dolduğu için, bu önemi 

anlar ve bu dünyanın tüm pisliğini, tüm çamurunu anlar. Ve anlıyor ki, diri hale 

geldiği için, başkalarını da beraberinde getirebilir, görüyorsunuz; bu pisliğin içinde bir 

tür saf hava kabarcığı yaratabilir, birisinin ölmekte olan yavru civcivini bununla 

çevreleyebilir ve bu yavru civcivin güzel bir kuğuya, yani bir Meleğe dönüşebileceği 

bu pisliğin içinden saf havaya itebilir. Bu gerçekliktir, süslenmemiş, olduğu gibi, 

gerçekte. 

 

Aksi takdirde bilinç insanları aptallığa sürükler; ne kadar ruhsal olursanız, yaşamanız o 

kadar kolay olur ve şeytan size o kadar çok hizmet eder. Oysa aslında son ana kadar 

sizi vurmak için peşinizden gelecektir. Gevşediğiniz anda, kim olursanız olun sizi 

vuracaktır, çünkü o bu dünyanın prensidir. Ve burada hayranlık duymamız gereken 

tüm bu güzellik ve yaratılan illüzyonlar ve seraplar tam olarak onun için var. İnsanlar 

tarafından basmakalıp ve basit bir anlayış eksikliği var, ama bunun vurguyu nasıl 

değiştirdiğini görebilirsiniz. 

 

Ve belki de en korkunç şey, şeytanın çok kurnaz olması ve gerçekten de insanlar için 

değiştirmeler yaratmasıdır. Kişi Ruhsal Dünya için çabalar, Allah için çabalar ve sonra 

bir uygulama ya da bir fikir aklına gelir, bir yere bakar ve dinler ve bu onda yankılanır. 

Titreşmelidir ya da her neyse, bir yaprak, bir çam iğnesi ya da başka bir şey üzerinde 

meditasyon yapmalıdır ve kişi zihninde sonuçlar almaya başlar. Ancak, bunun bir 

önemi yoktur: eğer kişi gerçekliği zihninde görüyorsa, bu onun gerçekliğidir. Eğer 

kaybolduğu bir tür dünyada yaşıyorsa, bu onun dünyasıdır. Ama bu dünyalar 

genellikle tanrısı tarafından yaratılır (böyle bir durumda tanrısı bu dünyanın yöneticisi 

olan şeytandır). Ve onun kölesi olanlara her şeyi yapabilir. Ona dua edenler genellikle 

ondan istediklerini alırlar, elbette arzularının karşılığını ödeyecek imkânları varsa. 

 

Böylece, bu değiştirmeler çeşitli akımların, okulların, dinlerin, her neyse, oluşmasına 

neden olarak insanları gerçeklikten, Hakikatten uzaklaştırır ve hakikat yerine bir 

yanılsama yaratır. İnsanlar belirli sonuçlar elde ettiklerinde, tüm bunları övmeye 



başlarlar ve yine, tüm bunların çok güçlü bir şekilde, yüksek titreşimlerde bir insan 

kitlesiyle rezonansa girdiğini söyleyebilirim. Neden? Çünkü şeytan bunu alır. 

 

Oysa hakikat kendi yolunda ilerlemelidir. Hakikat birilerinin bilinci ile rezonansa 

girmemeli, insanların hisleri ile rezonansa girmelidir. İnsanlar Hakikati hissetmeye ve 

anlamaya başladıklarında, bazıları "Üzüntü geliyor" der. Hayır, dostlar, üzüntü 

gelmez, büyük bir sevinç gelir, gerçek bir sevinç, ruhsal bir sevinç, ama bu dünyanın 

illüzyonu yüzünden değil, kendinizi başkalarından üstün tuttuğunuz için değil, çünkü 

sizi başkalarından üstün tutan şeytandır. Oysa Allah "Burada üstün olanlar orada aşağı 

olacaklar" demiştir. Ve bu gerçekten doğrudur, bu her şeyi eşitler. 

 

Peygamber, son Peygamber, insanların en iyisi, "Bütün insanlar eşittir" dedi. İsa Mesih 

de aynı şeyden bahsetmiştir. Yani kişi ruhsal olarak geliştiğinde, hepimizin kardeş 

olduğunu, hepimizin aynı olduğunu anlar. Ve bizim, özür dilerim, güzel kuğulara, 

Meleklere dönüştürmek istediğimiz yavrularımız, herkesin içinde aynıdır. Ve hemen 

hemen hepsi aynı koşullarda, tanrıları şeytanın kölesi olan iblislerin gücü altında ve 

onu bize bir ilah olarak dayatıyorlar. 

 

Ama kim olduğumuzu bildiğimiz zaman, hiçbir aldatma işe yaramaz ve hiçbir titreşim 

bizi bozamaz. Değil mi? Önemli olan kişinin ayakları üzerinde sağlam durması ve 

Allah'ın Sevgisine güvenmesidir. Şeytan bunu taklit edemez. Allah'ın Sevgisini bazı 

fiziksel duyusal algılara, bazı titreşimlere ya da başka bir şeye dönüştürür. Allat 

kendisini tezahür ettirdiği zaman, bedende çeşitli fiziksel salınımların yanı sıra 

titreşimler ve neşe de ortaya çıksa da, bundan daha önce bahsetmiştik. Ve bunu nasıl 

çarpıtırsanız çarpıtın, bedenimiz bu dalgalanmayı bir şekilde haklı çıkarmak, telafi 

etmek için tüm hormon kokteyllerini bile üretmeye başlar. Böyle şeyler olur. Ama 

üzgünüm, bu ilk adımlarda olmaz, kişi kendisi üzerinde gerçekten çalıştığında ve 

gerçek Allat ile, gerçek Allah Sevgisi ile temasa geçtiğinde olur. Ama bu sizin için 

çabalamanız ve ulaşmanız gereken bir şeydir. Bu anlarda - evet, her şey güzeldir ama 

artık titreşimlerle ilgilenmezsiniz ve o anda bir kelebeğin güzelliği ya da güllerin 

kokusu umurunuzda değildir. Aslında bunları hissetmezsiniz. İçinizde Sevgi vardır, 

birbirinize karşı Sevgi vardır, Ruhsal Dünyaya karşı Sevgi vardır ve siz kendiniz Sevgi 

haline gelirsiniz. İşte harika olan budur. Değil mi? 

 

Tatiana: Bu harika, teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Yalanlar gerçeğe hükmettiği zaman, her şey çarpıtılmış 

oluyor. Aynadaki gibi yaşıyoruz, biliyorsunuz, üstelik sadece aynadaki gibi değil, 

çarpık aynaların aynasındaki gibi, her şey şeytan ve kendimiz tarafından çarpıtılıyor ve 

bükülüyor. Yine, onu kendimiz finanse ediyoruz ve kendimiz çarpıtıyoruz. Dünyanın 

bu hale gelmesinden sorumlu olan bizleriz. Yaratıcı Toplumda bile bunu 

düzeltemeyeceğiz, ama İdeal Toplumda bunu iyileştirebileceğiz. Neden? Çünkü İdeal 

Toplum tüketim toplumundan ve hatta Yaratıcı Toplumdan farklıdır; orada egemen 

olan şeytan değil, insan Ruhudur - fark budur. 

 

Tatiana: Hayat hüküm sürüyor. 



 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve ölüm üzerinde hüküm sürüyor. Ama o noktaya 

gelmemiz lazım. Konuşmamız bu. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, yavru bir civcivin bilincinin direncine rağmen, civcivin 

güzel bir kuğu olması için mümkün olan her şeyi yapan insanlara büyük minnettarlık. 

 

İgor Mihayloviç: Bu harika bir şey. Ve bu insanlara çok teşekkürler. Çok teşekkür 

ederim dostlarım. Burada olduğunuz ve elinizden gelenin en iyisini yaptığınız için 

teşekkür ederim. Hayallere kapılmayın ve kolay yollar aramayın. Bilirsiniz, şeytan peri 

masalları ve saçmalıklarla baştan çıkarmayı sever. Size kolayca ve özgürce uçmanın 

mümkün olduğunu söyleyenleri örnek almayın. Yukarı uçmak mümkündür, sadece 

yere inmek acı verir. Bu nedenle, yavaş da olsa, kendi bacaklarınızı kullanarak da olsa 

yürümek daha iyidir, ama arzuladığınız yere - bu daha güvenlidir. 

 

Biliyorsunuz, bunu Winnie-the-Pooh gibi balonların üzerinde yapmak mümkün. Bu 

mümkün, sadece düşüncelerinizde, oysa daha sonra gerçekliğin zor olduğu ortaya 

çıkıyor. İnsan olarak kalın ve her şey iyi olur. Değil mi? Ve aslında insan kalmak çok 

kolay, dostlarım - sadece birbirinizi sevmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Bugünkü söyleşi için çok teşekkür ederim İgor Mihayloviç ve her şey için 

teşekkürler. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 


