
Ruhsal Olgunlaşma 

Dikkat nasıl Ruhsal Dünyaya yönlendirilir ve gün boyunca orada tutulur? Allah'ın 

Sevgisini biriktirerek ve akışını yoğunlaştırarak Ruhsal Dünya ile bağlantı nasıl 

güçlendirilir? Beş vakit namazın özü nedir? Birçok insanın yaşamı boyunca üzerinde 

düşünmediği gerçek hayati önem taşıyan değerler. Bunlar ve daha birçok konu İgor 

Mihayloviç Danilov'un katılımıyla Ruhsal Olgunlaşma videosunda tartışılıyor.  

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar, sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda, bir insan burada hayatta olduğu sürece, 

dikkatin gücünü dağıtma hakkına sahip olduğu sürece, Hayatı kazanabileceğini, gerçek 

özgürlüğü kazanabileceğini ve kesinlikle hiçbir şeyin onu bunu yapmaktan 

alıkoyamayacağını söylediniz, çünkü ruhtan Benliğe (Şahsiyete) giden bu ışığı 

yansıtan ayna, mecazi anlamda, her birimizin elindedir. Ve her birimiz, kendi 

seçimimizle, bu ışığı ya kafamızdaki tiyatro gösterilerine yönlendiririz ya da ruhumuza 

geri göndeririz ve adım adım Ruhsal Dünyaya yaklaşırız ve gümüş kordon genişler. 

Sonunda, insanın hayatındaki en önemli değişim ve en önemli dönüşüm gerçekleşir - 

kişi özgürleşir, bir Melek olur. 

 

Dolayısıyla, ruhsal yolda ilk adımlarını atan kişiler için dikkati dağıtma konusu çok 

önemlidir, çünkü onlar için maddi ve manevi olan arasındaki dengeyi bulmak çok 

zordur. Özellikle, kişi bazı maddi sorunlara dalar dalmaz, Ruhsal Dünya ile temasını 

hemen kaybeder, derin içsel duygularını yitirir. Ve tam tersi, tüm zamanını maneviyata 

adamaya karar verir vermez, deyim yerindeyse, bedenin geçimini sağlamakla 

bağlantılı maddi yaşam alanları zarar görür. 

 

Ve çok ama çok acil bir konu da insanların zaman ve dikkat kavramlarını hala 

birbirine karıştırıyor olmalarıdır. Huzur halini kazanmak için insanın günde en az 5 

kez yarım saat ruhsal uygulamalar yapması gerektiğini, Hayatı kazanmak için ise 

dikkatinin yüzde 90'ını Ruhsal Dünya'ya vermesi gerektiğini söylemiştik. Ve böylece, 

aşağıdaki türden sorularla karşılaşıyoruz: "Bu, insanın dikkatini tek bir akış olarak 

21.6 saat boyunca maneviyata vermesi gerektiği anlamına mı geliyor? Yoksa insanın 

dikkatini bir şekilde hem ruhsal gelişime hem de maddi görevlerin çözümüne yönelik 

olarak birden fazla yöne kanalize etmesi mümkün müdür?" Hayatı kazanmak için 21.6 

saati tek bir akış halinde Ruhsal Dünyaya yönlendirmek gerekli midir? İnsan bu 

dikkati tek bir yöne kanalize edebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musun Tatiana, açıkçası, dikkatini 21,6 saat boyunca tek bir 

noktada tutabilen böyle bir insan görmek isterdim. Dostlarım, sorularınızı anlıyorum, 

her şeyi anlıyorum, ama söyleyin bana, siz de bunu saçma bulmuyor musunuz? 



Deneyin, boş verin, bir kağıda tavşan çizin, duvara asın ve en az bir dakika deneyin... 

20 saniye boyunca dikkatinizi bu tavşanda tutmaya çalışın ve sadece tavşanı, 

dikkatinizi tuttuğunuz tavşanı düşünün, başka hiçbir şey düşünmeyin. 

 

Açıklayacağım, sadece netleştirmek için. Sadece bir an için dikkatimizin yüzde 

100'ünü buna verebiliriz. Örneğin, bir araba kullanıyorsunuz ve sarışın güzel bir kadın  

önünüzde koşarak yolun karşısına geçiyor. Bu durumda, tüm dikkatiniz bir 

saniyeliğine ona doğru akacaktır. Gördünüz mü? 

 

Tatiana: Tek bir vektör. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, kelimenin tam anlamıyla bir an için. Sonrasında, onun kim 

olduğu ve bu kadının neden arabanızın önünde koştuğu hakkında felsefe yapmaya 

başlayacaksınız. 

 

Tatiana: Ya da gözünüzün önünden bütün hayat geçer. 

 

İgor Mihayloviç: Hemen, bu üçüncü saniyededir. Sonra "Ben yavaşlamasaydım ya da 

o daha hızlı koşsaydı ne olurdu?" gibi düşünceler geliyor. Anlıyor musunuz? 

Arkadaşlar, anlıyorum, bilgi, anlayış ve deneyim eksikliğinden dolayı, insanlar sadece 

felsefe yapmaya çalıştıklarında veya ilk adımlarını attıklarında, bu tür birçok soru 

ortaya çıkıyor. Ama zaten birkaç kez deneyip duvara çarptığınızda, köpeklerin 

havladığını, kervanın ise yoluna devam ettiğini ve kimsenin kimseye engel olmadığını 

çok iyi anlıyorsunuz. 

 

Bu uygulamayı günde 5 kez yarım saat boyunca yaptığınızda, dikkatin yüzde 10'u 

olarak kabul edilir, yani yaşamınızın yüzde 10'unu Ruhsal Dünyaya verirsiniz. Ama 

burada dikkat edin, bu ruhsal kurtuluş için değil, huzur kazanabilmeniz içindir. Bunun 

amacı... kişi kendini sakinleştirir, gün içinde herkes gibi yaşar, diyelim ki tüketimci 

formatta yaşar ama kendi içindeki olumsuzluğu dizginlemek için, bunu zamanında 

durdurmak için kişi günde en az 5 kez yarım saat pratik yapmalıdır. 

  

Yine, neden yarım saat? Bunu daha önce tartışmıştık ama tekrar edeceğim. Kendinizi 

ayarlamanız, kafanızın içindeki havlayan köpekleri susturmanız ve birazcık 

uygulamaya konsantre olmanız, Ruhsal Dünya ile birazcık temas kurmanız ve en 

azından Sevgiyi birazcık hissetmeniz yarım saatinizi alacaktır. Ama bu yarım saat için 

duruyorsunuz, koşuşturmadan uzaklaşıyorsunuz, diyelim ki kendinizi her türlü 

düşünceden soyutluyorsunuz ve onlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. 

 

Bir kez daha söylüyorum; kendinizi soyutluyorsunuz ama onlardan kurtulmuyorsunuz. 

Anlıyor musunuz? Onlar hala çevrenizde kalmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda, 

diyelim ki uyandığımız andan uykuya daldığımız ana kadar ve uyku sırasında 

genellikle içimizde devam eden bu çılgınlığı durdurursunuz. Yani sürekli saldırı 

altındayız, sürekli saldırganlık altındayız. Dolayısıyla, bu çılgınlığı en azından yarım 

saatliğine durdurursunuz, bunu günde 5 kez yaparsınız ve gün boyunca en azından 

bilincinizin sizi yapmaya ittiği kötü, çok kötü hiçbir şeyi yapmamaya çalışırsınız ve bu 



bir alt-benlik haline gelmeyeceğinize dair bir umut verir. Evet, bu cennet değil ama 

cehennem de değil. Ve buna değer. 

 

Sadece şu anda insanların önemini bile anlamadıkları bu değerlerden bahsediyoruz, 

şöyle söyleyeyim; bu değerler hakkında düşünmüyorlar. Neden? Çünkü dikkatimizi 

dağıtan çok fazla şey var. Ve bilincimiz diyor ki, "Ölüm yok, sakin ol, rahatla." Ya da 

"Ölüm uykudur, uykuya dalarsın ve artık hiçbir şeyi umursamazsın. Sonuçta her gece 

uykuya dalıyorsun ve bu mikro bir ölüm. Bak, ölümle aynı şey: uykuya dalarsın ve işte 

bu kadar, tüm sorunların gider, artık hiçbir şey umurunda değil dostum" - bilinç size 

bunu söyleyecektir. Ama sorun şu ki, alt-benlik uyumaz. Biz burada uyuyoruz, 

bedende olduğumuz sürece, bu koşullarda işlev gördüğümüz sürece bu gereklidir. 

 

Oysa ölümden sonra orada uykuyu kazanabilmemiz, eğer yaşamımız boyunca Hayatı 

kazanamazsak, deyim yerindeyse, karşılaştıracak bir şey olduğunda uyku en büyük 

ödüldür. Bu durumda - evet, çok çalışmanız gerekiyor. İki buçuk saat çok fazla bir 

zaman gibi görünüyor, bunun yerine bir pembe dizi izlenebilir. Aslında çok da fazla 

değil. Huzur için bu hiçbir şey değil, asgari bir ödeme. Hayatı kazanmaya gelince, 

insanlar "21 saat sürüyor..." dediğinde Ve merak ediyorum, neden 21,6 saat? Bu yüzde 

90.   

 

Tatiana: 24 saatin yüzde 90'ı. 

 

İgor Mihayloviç: Yine de bana öyle geliyor ki, Hayatı kazanmak için kişi 24 saatini, 

tamamını ve bütününü adamalıdır. 

 

Tatiana: Görevi en yüksek seviyeye ayarlayın. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve insanın uyku sırasında kesinlikle kendini kontrol etmesi 

gerekir. Tanrı'nın tarafında olmak ve şeytanın tarafında olmamak. İşte o zaman her şey 

doğru olur ve gereksiz sorular olmaz. Ama insan dikkatinin yüzde 100'ünü verebilir 

mi? Başarılı olamaz. Yüzde 90 yatırım yapmaktan bahsettiğimizde bile, köpeklerin 

havlaması için hala yüzde 10 kalır. "Dikkatimizin yüzde 10'uyla ne yapabiliriz?" gibi 

görünüyor. Görüyorsunuz, insanlar bir şekilde zamanı karıştırıyor... "Eğer bu yüzde 10 

ise, sadece 6 dakika, oysa 54 dakika..." 

 

Tatiana: Derin bir ruhsal uygulama içinde olmak ve aklınıza tek bir düşüncenin bile 

gelmemesi. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, gelmemeli. Ama bu doğru değil dostlarım. Uygulamaya, 

gerçek bir uygulamaya gerçekten derinlemesine daldığınızda, o zaman evet, siz 

okyanusa dalarken tüm düşünceler orada kalır. Ama kusura bakmayın, o insanlar böyle 

sorular sormazlar. Bu tür uygulamalarda başarılı olanlar veya zaten bununla 

yaşayanlar, biliyorlar. Ama insanlar ilk küçük adımlarını attıklarında, anlıyorum, bu 

bir başlangıç deneyimidir, oysa onlar isterler ki...   

 



Tatiana: Mükemmelliyetçilik (İgor Mihayloviç: 100 yüz). Her şeyi bir kerede 

mükemmel ve kusursuz yapmak isterler (İgor Mihayloviç: Doğru). Kişi hemen ruhsal 

bir uygulama yapmak için oturur ve tek bir düşünce bile yoktur (İgor Mihayloviç: 

Yüzde 100), tüm düşünceler çevresindedir ve önünde cam gibi bir göl vardır. 

 

İgor Mihayloviç: Cam gibi bir göl bir düşünce, görüyorsunuz, bu işe yaramıyor. 

 

Tatiana: Bu gölü görüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu gölü görüyor.. 

 

Tatiana: Yüzeyi görüyor.  

 

İgor Mihayloviç: Onun pürüzsüz olduğunu, üzerinde hiçbir dalgalanma olmadığını 

fark ediyor - bu artık yüzde 100 değil. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Evet ama istiyor, katılıyorum (Tatiana: Kesinlikle istiyor). Ruhsal 

yola girmeye karar verdi ve hepsi bu, cennette bir yer zaten ayrılmış durumda. Öyle 

değil mi? Peki ya şeytan, arkadaşlar? Gerçekten bu kadar kolay pes edecek mi? Siz 

aslında onun için bir çerezsiniz, en sevdiğiniz hamur tatlısı gibi. Kim senden vazgeçer? 

Bu doğru değil mi? Yani arkadaşlar, her şeyin bedelini ödemek zorundasınız, deyim 

yerindeyse bir şeyler ödemek zorundasınız, o yüzden elinizdekini fazlasıyla ödemek 

daha iyi. Değil mi? İhtiyacınız olmayan şeyleri. Şeytan zaten sizden bunu alır. Peki 

neyi alır? Boş zamanı ve dikkati. 

 

Bu yüzden tekrar dikkatin yüzde 10'unun aslında çok fazla olduğu gerçeğine geri 

döndük. Köpeklerin havlaması için, tüm işlerinizi yapmanız için yeterli zaman 

olacaktır ve hatta bir TV dizisi için bile zamanınız kalacaktır. Ama yüzde 90'ı Ruhsal 

Dünya ile bağlantıya, Sevgi biriktirmeye ve onun akışını yoğunlaştırmaya ayrılmalıdır. 

Belirlenmesi gereken tek hedef budur. Cennete ulaştığımızda, oraya ulaşmış olacağız. 

Oysa oturup onun bize gelmesini beklersek, gelmeyecektir. Eylem içinde olmalıyız, 

hareket halinde olmalıyız, arzu içinde olmalıyız - o zaman açılacaktır. "Kapıyı çalın, 

kapı size açılacaktır" derler ama gelip kapıyı çalmalısınız, oturup kapının size 

gelmesini beklememelisiniz ki kapıyı çalmaya tenezzül edesiniz. Değil mi? 

 

Bu nedenle, her şey gerçekten çok kolay, değil mi? Daha da fazlasını söyleyebilirim: 

bazen o kapıyı alnımızla kırarak kırmaya çalışırız, ama o kapının anahtarının 

boynumuzda asılı olduğunu her zaman görmeyiz. Her şeyin ne kadar basit olduğunu 

biliyorsunuz. Bu nedenle, bir şey hemen işe yaramazsa cesaretiniz kırılmamalı. Eğer 

her şey bu kadar kolay ve basit olsaydı, inanın bana, bu dünya var olmazdı ya da en 

azından bu şekilde olmazdı: katı, acımasız ve tüketimci. Mesele de bu zaten. Size 

söyleyeyim: gerçek bir kılıç ateşte sertleşir, mesele bu. Bir insanın Melek olabilmesi 

için tam olarak cehennemde sertleşmesi gerekir. İşte cevabınız. 

 



Ve o cehennem nerede? Burada, dostlarım. Ve bedenlerimiz onun taşıyıcılarıdır çünkü 

birçoğumuzun içinde bizden önce yaşamış olanlar azap çekmektedir. Bedenlerimiz 

yalnızca eski yaşayan varlıklardan değil, aynı zamanda birçok ölü yıldızdan da oluşur. 

Gördüğünüz gibi, doğanın döngüsü biz bu doğada var olduğumuz sürece var olacaktır. 

Ve bizim görevimiz tam olarak Sevgi yoluyla, Ruhsal Dünyaya duyulan Sevgi 

yoluyla, Tanrı'ya duyulan Sevgi yoluyla, Tanrı'nın kendi elleriyle yarattığı yapay 

doğayla hiçbir ilgisi olmayan şeyi kazanmaktır. Ama onu yarattığı için, onu Sevgiyle 

yaratmıştır, çünkü Tanrı Sevgidir ve bu Sevgi aracılığıyla O'na gidebiliriz. Her şey 

basittir. Burada olanlara gelince, bunu yapanlar iblislerdir. Ve eğer onları dinlersek, 

onlarla birlikte kalırız. Ama ne için? Elbette neşeli ve gürültülü bir toplulukturlar ama 

nasıl olduğunu bilirsiniz, onlardan uzak durmak daha iyidir. Değil mi? 

 

Tatiana: İyi bir arkadaşla olmak daha iyidir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, bir hadis hatırlıyorum, İgor Mihayloviç, Peygamber ashabına 

beş vakit namazdan bahsetmişti. "Hayal edin, yanınızda akan bir nehir var, günde beş 

kez bu nehirde yıkansanız üzerinizde pislik kalır mı?" diye sormuş. Sahabeler, "Hayır, 

hiç olmaz" diye cevap verdiler. Bunun üzerine şöyle dedi: "Aynı şekilde, o beş vakit 

namaz da insanı temizler." Şimdi anlaşılıyor: ruhun üzerindeki lekeler, pislikler gibi 

olan alt-benlikler hakkında söyledikleriniz, bu saflığın gün boyunca çok önemli 

olduğunu ve bir şekilde bu iç saflığı korumanın önemli olduğunu söylediniz ve şimdi 

Peygamberin sözlerini, onun söylediklerini de yeni bir şekilde anlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Ve o haklı.  

 

Tatiana: Ama bir zamanlar dediğiniz gibi, bu nehirden hiç çıkmamak daha iyi. 

 

İgor Mihayloviç: Ve içinde kalmak daha da iyidir, o zaman kesinlikle hiçbir pislik 

size yapışmayacaktır. Görüyorsunuz, domuzlar gibi yaşarsak, nehirden çıktığımızda 

hemen pisliğe düşebiliriz ve bir sonraki namaza kadar ve bu nehre girene kadar domuz 

oluruz. İşte mesele bu, düşmemeyi öğrenmek, insan olarak kalmak, domuz olmamak. 

Ve dikkatin yüzde 10'u günlük hayatımızdaki her şey için fazlasıyla yeterlidir. 

 

Aslında, nadir istisnalar dışında neredeyse hepimiz bu yüzde 90'ı hiçbir şeye 

vermiyoruz, duygulara, aptalca duygulara veriyoruz. Bilirsiniz, yine duygular... Sık sık 

"duygular" deriz ve bazı insanlar buna takılır ve "Duygular olmamalı" der. Dostlarım, 

şeytanın sizde uyandırdığı duygular olmamalı, ama Sevgi tarafından üretilen duygular 

olmalı. Bu duyguları durdurmamalısınız, çünkü sadece şeytan Tanrı'nın Sevgisinden 

gelen duyguları durdurur, bu onun çıkarınadır. Bu nedenle, bu duyguların türüne 

bağlıdır. Öyle değil mi? Bu dünyada her şey görecelidir: ne yaşarsak o oluruz ve ne 

olursak o olacağız. Her şey çok basittir. 

 

Burada bizim bilince hizmet etmemiz yerine, bilincimizin bize hizmet etmesi çok 

önemlidir - o zaman her şey yerli yerindedir. Çoğu zaman bu gerçekten böyledir: 



bilincimiz bize hükmeder ve o zaman, evet, yaşamımız duygularla doludur, sorunlarla 

ve bu sorunları çözmekle doludur. Ama eğer iblisler bizim yerimize yaşıyorsa, o 

zaman bu yaşamın ne anlamı var? Onlara sadece kenardan bakabiliriz, bilirsiniz, 

"Kenarda oturmuş, hayatının geçip gitmesini izliyorsun." Bu işler böyledir, değil mi? 

Kendi başınıza yürümek ve tatmin olmuş bir hayat yaşamak daha iyidir. Değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Al bakalım. Önemli olan başka ne var? Köpekleri dinlememek 

önemli. Değil mi? 

 

Tatiana: Ruhsal Dünya ile sürekli temas halinde olmak. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Her şeyin ne kadar basit olduğuna bakın. Çoğu zaman 

insanlar kendilerini pratiğe veremediklerinden, düşüncelerin yollarına çıktığından 

şikayet ederler. Uygulamaya daldıktan sonra bile düşünceler onları engeller. Ama 

burada bir sorum var: düşünceler sizi engelliyorsa kendinizi ruhsal pratiğe nasıl 

kaptırabilirsiniz? Bilirsiniz, bu can simidiyle dalmaya benzer. "Can simidiyle 

okyanusun derinliklerine daldım" derler. Nasıl oluyor bu? Öyle değil mi? Bilinç bunu 

çizdi mi? Bu çok basittir. 

 

Diğerleri ise "Onlardan nasıl kurtulurum?" diyor. Bu düşünceler aslında her zaman 

içeri sızıyor, her şeyi yargılıyorlar." Biliyorsunuz, basit bir teknik var, hatta bunun bir 

teknik değil, sadece pek çok kişinin duyduğu bir yaşam deneyimi olduğunu 

söyleyebilirim. Örneğin, bir grupla oturmuş ilginç ve önemli bir şey tartışıyoruz ve 

koridorda konuşan insanlar var. Eğer konuşmak ve tartışmakla meşgulsek, koridorda 

konuştuklarını bile duymayız. Ama ne hakkında konuştuklarını dikkatle dinlemeye 

çalışırsak, sadece onları duymakla kalmayız, şu anda yaptığımız konuşmanın özünü 

bile kaçırırız. Değil mi? Çünkü bu diyalog, yanınızdaki insanların ne hakkında 

konuştuğu bizi geçip gidecektir, çünkü siz, dostum, o insanların ne hakkında 

konuştuğunu dinliyor olacaksınız. 

 

Dolayısıyla, bir uygulama yapmaya çalıştığımızda, özellikle de ruhsal bir uygulama 

yapmaya çalıştığımızda ve bir yerlerde havlayan köpekleri dinlediğimizde, onlar bizi 

engelleyecektir, sonuçta havlayan köpekleri dinliyoruz ve uygulamayı yapmıyoruz. 

Değil mi? İnsanlar "Bizi engellemediklerinden nasıl emin olabiliriz?" diye soruyor. Bu 

çok basit. Güneş ışığı yansımanızla onları vurgulamamalısınız. Biliyorsunuz, videoda 

da bahsettiğimiz gibi güneş ışığı yansımasını alıp bize havlayan köpekleri 

aydınlatmaya başlıyoruz ve "Uygulama neden bizim için işe yaramıyor?" diyoruz. İşe 

yaramıyor, çünkü nereye gideceğimizi göremiyoruz. Çünkü ışığımızı tam olarak 

havlayan köpeklere yönlendiriyoruz. Bunun ne kadar basit olduğuna bir bakın. 

 

Ama dikkatimiz, bu güneş ışığı yansımamız, bize geldiği Kaynağa doğru 

yönlendirilirse, bu durumda o köpekleri gerçekten duyacak mıyız? Bu onların 

susacakları ve havlamayı kesecekleri anlamına gelmez. Hayır. Sadece onları 

duymayacağız. Ve işte en önemli şey: aslında ve bu doğru, insan düşmanımız, o şeytan 



ya da iblis, her neyse, köpeklere odaklanmıyor, onlar her zaman havlıyorlar ve onları 

sürekli duyduğumuz gerçeğine odaklanmıyor ve bu bizi engelliyor, hayır, bizi tam 

olarak şu gerçeğe odaklıyor: "Bakın: köpekler havlıyor. Sadece dinleyin..." 

 

Tatiana: Ne hakkında olursa olsun, gerçeğin kendisi. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Önemli değil. Ama "aslında havlıyorlar ve 

dikkatinizi dağıtıyorlar." Ve bu aracıyı dinlediğimiz sürece hiçbir şey duymayız ve 

hiçbir şey bizim için işe yaramaz. Değil mi? 

 

Tatiana: Bu sürekli bir şey. "Köpekler havlıyor." 

 

İgor Mihayloviç: Oysa sonrasında... elbette sonrasında duygular devreye giriyor. 

 

Tatiana: Her zaman olduğu gibi. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanlar diyor ki, "Bu nasıl olur, sen aslında hiç kimse ve hiçbir 

şeysin, öyle değil mi? Başkaları başarılı olurken sen olamıyorsun, demek ki sen 

mahvolmuşsun, senin köpeklerin muhtemelen herkesten daha yüksek sesle 

havlıyordur." Öyle değil mi? Her şey çok basit, arkadaşlar. 

 

Biliyorsunuz, her şeye karşı olgun bir tutum sergilemelisiniz, özellikle de ruhsal 

gelişiminize karşı. Kimse senin yerine senin yolunu aşamaz dostum. Kolları sıvamalı 

ve ne köpek ne de başka bir şey dinlemeden yola devam etmelisin. Hiç kimse bir 

insanı sevmekten, dahası Allah'ı sevmekten alıkoyamaz ve bu tüm temellerin 

temelidir. Bütün peygamberlerimiz, sadece Allah'a duyduğumuz sevgiyle O'na 

ulaşabileceğimizi söylemişlerdir. Bu doğru değil mi? Doğru. Her şey çok basit. Kimse 

şeytanın zayıf olduğunu söylemiyor. Evet, o güçlü ve eğer onu beslersek ve ruhsal 

kurtuluş için ihtiyacımız olan kaynağımızı ona bahşedersek daha da güçlü olacaktır. 

Her şey çok basit. Görüyorsunuz, tek bir şeyle başladık ve her zamanki gibi devam 

ediyor. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ama bunlar çok önemli şeyler ve önemli kavramlar çünkü öyle ya da böyle, 

bu ilk adımları atmadan, insanlar her zaman bu sorulara geri dönüyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Sorun şu ki, onlara ne kadar anlatırsak anlatalım, bu sorular yine de 

ortaya çıkacaktır. Bir insan ruhsal yola girer girmez, bu içsel sıcaklığı, bu özlemi 

hisseder hissetmez ya da insan Benliğin özgürlüğünü en azından birazcık hissettiğinde, 

artık huzur bulmaz. Allah'ın var olduğunu anlar, hisseder ve bu dünyanın alıştığı gibi 

olmadığını anlar. Bunun daha çok bir yanılsama olduğunu anlar. Şeytanın olduğunu 

anlar, cenneti ister ve orada çabalar. Ve bu noktada bir sürü sorunla karşılaşır. Bu ilk 

adımlarda doğaldır. 

 

Basit bir tavsiye daha var arkadaşlar: karmaşık şeyleri hızlıca halletmek için acele 

etmeyin. Bilirsiniz... Şöyle söyleyeyim: evet, elinizden gelenin en iyisini 

yapabilirsiniz, ruhsal pratikte sebat edebilirsiniz ve bir gün mutlaka işe yarayacaktır. 



Ya da hiç mahçup olmadan basit bir yol izleyebilirsiniz: otojenik eğitimde ustalaşın, 

meditatif uygulamalarda ustalaşın - bunlar basit şeylerdir, ama böylece bilincinizi ve 

bedeninizi kontrol etmeyi öğrenirsiniz. Kim olduğunuzu, Benlik olduğunuzu, sadece 

bilinç olmadığınızı ve kesinlikle bir beden olmadığınızı anlamaya başlarsınız. O 

zaman ruhsal pratik çok daha kolay, daha kaliteli olur ve daha kısa sürede ustalaşıp 

öğrenebilirsiniz, her şey yolunda gider ve köpekler zapt edilebilir. Öyle değil mi? 

Geniş bir yol açılır. Herkes istemiyor, katılıyorum. Yani, biliyorsunuz, bir kez daha, 

iblis tarafından teşvik ediliyoruz... Yine de, bir soru var... 

 

Tatiana: Rekor kırmayı seven maksimalistler. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve işte bir soru: neden şeytan bizi her zaman teşvik ediyor, 

diyelim ki bizi göklere çıkarıyor ve henüz hiçbir deneyimimiz yokken bizi karmaşık 

uygulamalar, ruhsal uygulamalar yapmaya teşvik ediyor? Bize sadece belli bir 

deneyimimiz varmış ve bunun nasıl olması gerektiğini anlıyormuşuz gibi geliyor. 

Örneğin, bir spor salonuna ilk kez geliyorsak, bizi 200 kilogramlık bir halteri 

kaldırmaya teşvik etmez, değil mi? Neden? Çünkü tam tersine bedene özen gösterir ve 

"Ne yapıyorsun? Hastalanacaksın ve sorun yaşayacaksın" der. Öyle değil mi? Biz 

bunu anlıyoruz. 

 

Tatiana: …yapmamızı istiyor. 

  

İgor Mihayloviç: Ve hazırlık ve eğitim olmadan o halteri kaldıramayacağımızı 

anlıyoruz, yine de ruhsal uygulamada ustalaşmaya çalışıyoruz. 

 

Tatiana: Öğrenilmiş çaresizlik gibi bir deneyimle yüzleşmemizi istiyor. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  

 

Tatiana: Onu yaptığınızda ve işe yaramadığında, sonra tekrar yaparsınız ve işe 

yaramaz. 

 

İgor Mihayloviç: Sonra ne yaparsınız? Vazgeçersiniz. Sonra üzülürsünüz, 

vazgeçersiniz ya da şöyle dersiniz... Büyük olasılıkla o iblis size "Bu uygulamalar 

yanlış, bunlar sana göre değil" diye telkinde bulunacaktır. Ya da, "Bu tamamen 

saçmalık. Bu konuda ustalaşmak gerçekten mümkün mü? İnsanlar sadece rol yapıyor." 

Öyle değil mi? Yapılması gereken en önemli şey nedir? Önemli olan, size söylendiği 

gibi basit bir yol izlemektir: "Bir saç modeli, kıyafetler, kurallara uymak - ve hepsi bu, 

cennettesiniz." Öyle değil mi? Kim bununla karşılaşmadı ya da kafasında böyle 

düşünceler duymadı ki? Her şey basmakalıptır. 

 

Bildiğiniz zaman her şeyin ne kadar basit olduğuna bakın. Bu nedenle dostlarım, 

ruhsal gelişiminizle ilgili olarak şeytanın size ne söylediğine dikkat edin. Ve inanın 

bana, herkese söylediği şeyleri size de söyleyecektir. Basit bir şablon programı vardır. 

Evet, bazı anlar, durumlar dışında, ama aslında her şey aynıdır, çünkü biz onun için 

sadece ona yiyecek veren küçük bir programız. Ama gerçekte o bir programdır, biz ise 



değiliz. Bizler tam olarak Ruhsal Dünyanın Kendisinin bir parçası haline gelebilecek 

bir parçayız. Ya da basit modern dilimizle konuşacak olursak, bu programları yazanın 

bir parçası olabiliriz. Yani dostlar, çabalayacak bir şey ve çabalamak için bir neden var 

ve asıl önemli olan pes etmemek ve tembel olmamaktır, o zaman her şey yoluna 

girecektir. Değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. Sevgi tarafından yönlendirilmek ve bu konumdan hareket etmek 

önemlidir (İgor Mihayloviç: Kesinlikle), Sevgi konumundan, her şeyde, herhangi bir 

kararınızda, herhangi bir eyleminizde, bunu hatırlamak önemlidir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Her yerde ve her zaman. Ve arkadaşlar, birbirimizi sevmek 

çok önemli. Bu yüzden teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

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

 

 

 

 

 

 


