
RUHSAL UYGULAMA HAKKINDA 

 

Ruhsal pratik nasıl doğru bir şekilde gerçekleştirilir? Düşüncelerin olmadığı bir 

duruma ulaşmak için insanın kendi üzerinde nasıl çalışması gerekir? Kendi içinizde 

düşünceleri durdurup durdurmadığınızı ve bunu içinizde kimin belirlediğini nasıl 

öğrenebilirsiniz? Bu süreci kim kontrol ediyor? Meditatif otojenik eğitim "Cam Gibi 

Bir Göl". Ruhsal pratikte duygular aracılığıyla algı düzeyindeki diyalog nasıl 

gerçekleşir? Ruhsal pratik yapmadan önce veya ruhsal pratiğin derinliklerine 

indiğinizde neden korku ortaya çıkar? Görünmez dünyanın süreçlerinin bilinç yoluyla 

algılanması ile Şahsiyetin algılanması arasındaki fark nedir? Bilincin hayal gücünün 

yarattığı bariyer nasıl aşılır? Yalnızca ruhsal uygulama sayesinde Ruhsal Dünyaya 

girmek mümkün müdür? İnsan Hayatı nasıl kazanır ve Hayatı kazandığını hangi 

işaretlerle anlar? Tanrı'nın Sevgisinin birikiminde ruhsal gelişim nasıl gerçekleşir? 
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Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de Sayın İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

  

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videomuzda düşüncesizlik konusuna 

değinmiştik. Bugün de sohbetimize tam olarak bu konuyla başlamak istiyorum. Mesele 

şu ki, pek çok insan neredeyse tüm yaşamlarını bu düşüncesizlik durumuna ulaşmaya 

adıyor. Ve hatta bazıları bunu başardıklarını bile söylüyorlar, ama bir sorun var ki bu 

düşüncesizlik durumunda uzun süre kalmayı başaramıyorlar. 

 

Oysa bilinç bazen şüphe eder: "Bu deneyim gerçekten yaşandı mı?" Çünkü içimizde 

kim "Şu anda hiçbir şey düşünmüyorum" diyor? Ya da, "Şu anda tek bir düşüncem 

bile yok." Bu gerçek Şahsiyet tarafından mı ifade ediliyor? Yoksa bu aslında bir 

düşünce midir ve sonra insanın tüm hayatını düşünceleri kovalayarak, bu 

düşüncelerden kaçarak ve onları uzaklaştırarak geçirdiği ortaya çıkar, bu arada, ortaya 

çıktığı gibi, düşüncesizlik deneyimini asla kazanmamış olabilir. Soru şudur: bu 

düşüncesizlik halini burada, bu dünyada deneyimlemek, farklı dinlerde ve çeşitli dini 

öğretilerde pek çok insanın temelde peşinden koştuğu bu düşüncesizlik deneyimini 

kazanmak mümkün müdür? Bu düşüncesizlik deneyimi burada mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, akıllıca ve zekice cevap verebilirim ama size bir fıkra 

anlatabilir miyim? Genç bir elektrikçi bir fabrikaya gelir. Ve her zaman olduğu gibi, 

yaşlılar genç olanla dalga geçmeye başlar. "Bu cihaz çalışmıyor, elektriği bitmiş" 

derler. Ona bir kova verirler ve "Ustabaşına git ve ondan yarım kova elektrik iste" 

derler. Burada da durum aynı. Gördünüz mü? 

 

Dostlarım, düşüncesizlik deneyimi ne anlama geliyor? Bunu anlamak için biraz 

açmamız gerekiyor ki "kova ile elektriğe koşmayalım". Düşüncelerini kontrollü bir 

şekilde durdurabilen tek bir kişi bile görmedim. İnsan en derin uygulamadayken bile, 



tüm düşüncelerini durdurduğunda, kafasında aynı anda üç pazar vardır, hepsi aynı 

anda - bir Çinli... 
 

Tatiana: Kahire olan, belki Türkçe olan... 

 

İgor Mihayloviç: Türkçe olan dahil. Doğru. 
 

Tatiana: Doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Ve bu normal. Neden? Çünkü düşünceleri durdurmak sizin onlardan 

uzaklaşmanız anlamına gelir. Oysa düşünceler her zaman sürü halinde olacaktır. 

Çember uygulaması var, hatırlıyor musunuz, bunu tanımlamıştık? 

 

Tatiana: Elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Umarım dostlarımız da hatırlar. Bu uygulamanın prensibi çok basit: 

her şey çemberin dışına itilir, bir nevi düşüncesizlik için alan temizlenir, tüm 

düşünceler dışarıda kalır. Aksi takdirde, dediğiniz gibi, düşünceleriniz olup olmadığını 

aslında kim değerlendiriyor? Ve kişi pratikte oturuyor: "Evet, işte bu, düşünceler yok, 

onları durdurdum" diyor ama bu nedir? 

 

Tatiana: Bu nedir? Bunu kim tespit ediyor? Şahsiyet mi? Yoksa bir düşünce mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kim tespit ediyor ve bunu kim söylüyor? 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Mesele şu ki, Şahsiyet bizim alışılagelmiş anlayışımızda 

düşüncelere sahip değildir. Diyelim ki Şahsiyetten gözlemi elde etmiş olanlar bunun 

farklı olduğunu bilirler. Bu, bir duruma ilişkin kapsamlı ve genel bir anlayıştır. 

Şahsiyet konuşmaz, sadece her şeyi olduğu gibi algılar. Anlayış vardır, tam kontrol 

vardır, her şeyi kapsar ve hemen bir soru, bir yanıt ve bir çözüm vardır, diyelim ki 

hepsi birden. 

 

Ama birincil bilinç konumundan gözlemlediğimizde, bu durumda birincil bilinç ikincil 

bilinci susturmaya çalışıyor ve bu pazar yeri başlıyor, hatta aynı anda üç pazar yeri - 

bir sürü düşünce, "Düşünceleri durdurdum mu? Düşünceleri durdurmadım mı?" 

İnsanlar buna takılır ve tüm yaşamları boyunca düşüncesizliğe ulaşmaya çalışarak 

mücadele ederler. 

 

Düşünceleri tamamen durdurmuşsak, ya derin bir ruhsal uygulama ya da derin bir 

uyku durumuna geçeriz. Ve hepsi bu kadar. Geri kalan her şey ya resimdir ya da bazı 

fısıltılar veya bazı konuşmalardır. Evet, bunları büyük ölçüde azaltmak mümkündür 

ama bu konsantrasyon ve çaba gerektirir, bununla birlikte, diyelim ki bu meditatif 

uygulamada birincil bilinçten gelen kontrol hala devam etmektedir. Birisi "İşte bu, 

düşüncelerden kurtuldum, hiç düşüncem yok, pratikte oturuyorum" derse, bunu ona 



kim söyler? Ona düşünceleri olmadığını düşündüren nedir? Basit bir soru: bunu kim 

değerlendirdi? Bilirsiniz, bu... 
 

Tatiana: Bu süreci kim kontrol ediyor? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu bir tür şaka, eski zamanlardan beri kullanılıyor ve 

öğretmenler öğrencilerine her zaman bunu anlattılar, onları bunu başarmaya zorladılar. 

Öğretmenlerin öğrencilerini düşüncesizliğe ve tam huzura ulaşmaya zorlamalarının 

kendine has olumlu bir yönü vardır. İnsan dener, başaramaz ve daha da fazla dener. 

Tesadüfen gelenler, "Ben tamamen işe yaramazım, hiçbir şeyde başarılı olamıyorum" 

derler - yine bu düşünceler, değil mi? Ve pes edip giderler. Demek istediğim, bu tür 

insanlar üzerinde zaman harcamaya değmez, onlar yabancıdır, farklı bir amaçları ve 

görevleri vardır, anlamayacaklardır. Bir de çok çabalayan insanlar var. Çok 

çalıştıklarında, zaman geçer, bir öğretmen bir öğrenciyi gözlemler ve sonra az çok 

normal uygulamalar vermeye ve neyin ne olduğunu açıklamaya başlar. 

 

Tatiana: Düşüncesizlikle ilgili bir başka nokta daha var. Pek çok kişi şöyle der: "Bir 

gölün cam gibi yüzeyine konsantre oluyorum ve gölün cam gibi yüzeyi var ama 

sevgiye dalmak yok." "Gölün camsı yüzeyi" uygulamasının amacı nedir? Nedir bu? 

 

İgor Mihayloviç: Pekala, açıklayacağım. Bu en eski uygulamadır, her zaman 

kullanılmıştır. Kişi kafasında mükemmel cam gibi bir yüzeyi olan bir göl canlandırır 

ve herhangi bir düşünce fırlatılan bir taşın yarattığı dalga gibi yansır. Dolayısıyla kişi 

böyle bir duruma erişmelidir. Bunu neyin yardımıyla elde eder? Bu meditatif otojenik 

eğitimdir. Böyle yeni bir terimi tanıtacağım, biliyorsunuz. 

 

Otojenik eğitim var, "Kolumuz ağır..." dediğimizde, yine bilinç yoluyla bedenimizi 

kontrol etmeyi öğreniyoruz. Herkes şöyle diyecektir: "Bedenimi nasıl kontrol 

edeceğimi biliyorum, istediğimi yapıyorum." Tamam, ama otojenik eğitim yapmaya 

başladığınızda, hiçbir şey bilmediğinizi, nasıl yapacağınızı bilmediğinizi ve bedenin 

size itaat etmediğini fark edersiniz. Ve tam da bu noktada, bilinciniz sayesinde, bu 

durumda birincil bilinç kullanılır, disiplinli hale gelir. Ve kişi yavaş yavaş bedenini 

kontrol etmeyi öğrenir. Aynı zamanda dikkatini belli bir hedefe, bir göreve, dikkati 

dağılmadan vermeyi öğrenir ama bilinci bu yönde çalışır, dikkati tam olarak bu yöne 

gider. Bu, bilincin bedenle birlikte çalışmasıdır. 

 

Başka bir seviye daha vardır, daha yüksektir, bunlar meditatif uygulamalardır. 

Bilincimizin, bu durumda birincil bilincimizin yardımıyla, ikincil bilinci disipline 

ettiğimiz zamandır. Bu da çok önemlidir. Ve tam da meditatif uygulamalarda farklı 

enerji akışlarında ustalaşırız, genellikle algılamadığımız şeyleri hissetmeyi öğreniriz. 

Yeteneklerimizi, bedenlerimizin yeteneklerini genişletiriz. Bu gerçekten iyidir ama 

ruhsal uygulama değildir. 
 

Ve bir sonraki aşama ruhsal uygulamadır. Ruhsal uygulama, hangi uygulamayı 

yaparsak yapalım, başlangıçta hala bilinçle yapılır, bilinç eklidir. Dolayısıyla 

amacımız ve görevimiz bilincimizden uzaklaşmak ve mümkün olduğunca derine 



dalmaktır. Ve bilincimizden uzaklaştığımızda, işte o zaman gerçekten derin bir ruhsal 

uygulama başlar. 
 

Tatiana: Bu çok ilginç. 
 

İgor Mihayloviç: O zaman düşünceler yoktur. O zaman hiçbir şey yoktur. Neden? 

Çünkü öyle bir his ortaya çıkar ki, pratik yapmaya başlamışsınızdır ama sonra 

uyanırsınız. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu da ilginç bir nokta. İnsanlar "Bazı deneyimli kişiler 

ruhsal uygulamadan çıktıktan sonra orada neler olduğunu tanımlayamadıklarını, 

bilincin orada neler olduğunu hatırlamadığını paylaşıyorlar" diyorlar. Ve şöyle bir soru 

var: bu gerçekten böyle mi? Yoksa bu aslında ruhsal uygulama yapmanın ileri bir 

seviyesi midir? 

 

İgor Mihayloviç: Ruhsal pratik yapmanın normal bir seviyesi, normal, açıklamama 

izin verin (ileri seviyeye gelince, muhtemelen bugün ona geleceğiz, oysa bu normal bir 

seviyedir): pratikten çıktığınızda ve bilinciniz orada ne olduğunu bilmediğinde. 

Neden? Uygulamadan çıkar çıkmaz, bilinç aktif hale gelir. Yani, Şahsiyetimiz bilinçle 

yeniden bağlantı kurar. Ve bilinç hatırlayamaz, çünkü orada değildi. Bu doğru şekilde 

gerçekleştirilen bir uygulamadır. Ancak, pek çok insan basitçe uykuya dalar. Oysa bu 

farklıdır, arkadaşlar. Eğer pratikte uyuyakalırsanız, bu tamamen farklıdır. 

 

Tatiana: Aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Burada nüanslar da var. 
 

Tatiana: Aradaki fark nedir? İnsan şunu nasıl anlayabilir: diyelim ki iyi ve derin bir 

ruhsal uygulama yaptığı için şu anda iyi hissediyor ya da sadece (İgor Mihayloviç: İyi 

bir uyku çekti) harika bir uyku çekti ve biraz değişti. 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: bilirsiniz, eğer bunu gerçek bir ruhsal yol olarak 

değil de psikoloji ve uygulamalar açısından eğlence olarak değerlendirirsek, insanın 

dinlenmesinde ve iyi bir uyku çekmesinde yanlış bir şey yoktur. Değil mi? Ruh hali 

biraz düzelmiştir, bu iyidir. 

 

Tatiana: Yine de ruhsal uygulamalarda ustalaşmak arzu edilir. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, eğer bunu ruhsal bir uygulama olarak ele alırsak, aradaki fark 

çok büyüktür. Kişi uyandığında, belli bir aşama vardır. Yani, "pratik" içinde 

karikatürler de görebilir, geçiş anında - rüya rüyadır. Pratikten çıkma anında bir rüya 

devreye girer. Ve kişi uyanır, her zamanki gibi uyanır, dedikleri gibi, pratikte uyanır, 

evet, beden sertleşebilir veya başka bir şey, bu tür bir şey.   

 

Ama kişi gerçek bir uygulamadan çıktığında, ne adını ne de başka bir şeyi hatırlar. Ve 

bu bilinci bağlamak için bile bir çaba sarf etmesi gerekir ve bu burada ayırt edici bir 

özelliktir. Birincil bilinç otomatik olarak bağlanır. Ve bu noktada, birincil bilinç 



seviyesinde, adınızı, nerede olduğunuzu ya da kim olduğunuzu bile bilmiyorsunuz. Ve 

uyum sağlamak için zamana ihtiyacınız var. Ama içinizde kendinizi o kadar harika, o 

kadar iyi hissediyorsunuz ki, uygulamadan hiç çıkmak istemiyorsunuz, bu da düzgün 

bir şekilde yapılan bir uygulama. Anlıyorsunuz, biyolojik saatiniz size dışarı çıkmanız 

gerektiğini söylüyor. Yine biraz ileri gideceğim ve düzgün ve derinlemesine yapılan 

bir pratikte bile birincil bilinçten tamamen kopuş olmadığını, bunun korunduğunu 

söyleyeceğim. Ama yalnızca birincil bilinçle, ikincil bilinçle değil. Burada da büyük 

bir fark vardır. Bununla birlikte, yine de çok çaba harcarsınız ama aynı zamanda 

muazzam bir yenilenme, bir canlılık hissi vardır, uykudan sonra sahip olduğunuz gibi 

değil.    

 

Herhangi bir uyku size rahatlama, baskı verirken burada durum farklı. Bedeninizi 

yeniden keşfediyorsunuz ve her seferinde bedeninizi gerçekten yeniden hissetmeye 

başlıyorsunuz. Yine, her zaman uygulamaya geçmek istersiniz. Bir kez bile doğru 

şekilde yapılan ve günlük yaşamımızda normalden çok daha büyük bir temas sağlayan 

ruhsal bir uygulama, uygulamada olmadığımızda, ama Ruhsal Dünya ile bu içsel 

diyaloğu sürdürürüz, Sevgi, enerji, dikkatimiz, ne dersek diyelim, ama bu sürekli bir 

temas, kelimeler olmadan duygular aracılığıyla algı yoluyla sürekli bir diyalog, bu 

yüzden uygulama sırasında birkaç kat daha yoğundur. Ve gün boyunca sadece etrafta 

dolaşırsınız ve bir parçanız kelimenin tam anlamıyla uygulamaya geçmek için can atar 

- bu doğru bir şekilde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Ruhsal uygulamadaki ilk 

gerçek temastan sonra bile, ondan ayrılmak imkansızdır.   
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, o halde insanların bu derinliğe inme, dalma korkusu neyle 

bağlantılıdır? Çünkü pek çok kişi korkuyla yüzleştiklerini anlatır ve sonrasında 

muhtemelen ruhsal pratik yaptıklarını taklit ederler, çünkü bir panik veya korku 

duygusuyla karşılaştıklarında kendilerini kandırırlar ve daha derine dalmazlar. 

 

İgor Mihayloviç: Aldatan onlar değil, aldatan bilinçtir. Bilinç her zaman aldatır, altını 

çiziyorum, bu ikincil bilinçtir veya disipline edilmemiş bir birincil bilinç de bunu 

yapabilir. Uygulamanın kendisinden önce, kişi düşme korkusu, ölüm korkusu 

yaşamaya başlar, hatta bazı insanlar sorular sorar, "Uygulamaya başlarsam ve aniden 

gidersem bu nasıl olur?" derler. 

 

Tatiana: Aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Öyle değil mi? Demek istediğim…  
 

Tatiana: Bir anda. Bir tür kopukluk yaşandığını hissediyorsunuz. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. "Ben öyle bir bodhisattvayım ki, ilk uygulamalar sırasında..." 
 

Tatiana: Üçüncü haftada. 
 

İgor Mihayloviç: Üçüncü haftada, "O dünyaya gideceğim ama daha yapacak çok işim 

var." Değil mi? 

Tatiana: Evet, çok büyük bir sorumluluk var. 



 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: Aile, çocuklar var. 
 

İgor Mihayloviç: Evet. Sandvicimi yemeyi bitirmedim. 
 

Tatiana: Gideceğim ve sadece terlikler kalacak.  
 

İgor Mihayloviç: Ve birileri onları giyecek. 
 

Tatiana: Muhtemelen. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve kişinin kafasındaki bu tür düşünceler onun uygulamayı 

doğru bir şekilde yapmasını engeller. Dahası, bilinçten gelen bir korku vardır. Her 

şeyden önce, bilinç oraya dalamaz. Kişi zaten bir deneyim kazandığında ve bu çok 

hafif teması bile hissettiğinde, pratik yapmalıdır, daha derine inmesi gerekir, 

dalabileceğini hisseder. Ama korku vardır, bilirsiniz, okyanusun derinliğinden 

korkmak gibi, özellikle de kişi derinlikten korkuyorsa, yüzdüğünde ve altında 

kilometrelerce derinlik varsa, megalodonlar (soyu tükenmiş bir tür devasa köpekbalığı) 

ya da başka bir şey yüzüyorsa, bazı korkunç devasa dinozorlar. Yani bu çok ürkütücü, 

karanlık korkusu ya da başka bir şey var, ama bunu kim deneyimliyor? Bunu 

deneyimleyen bilinçtir. Neden? Çünkü bilinç için, bilirsiniz, bir şekilde ruhsal pratiğin 

içine çekilebilmesi için... Bilincimizin ne deneyimlediğine dair çağrışımsal bir örnek 

vereceğim ve bundan her şey netleşecek. 

 

Hayal edin dostlar, bir yüksek fırın var, kocaman kızgın bir fırın ve siz oraya 

giriyorsunuz. Siz, bedeninizde. Oraya gider miydiniz? Bilirsiniz, özür dilerim, silah 

zoruyla bile oraya gitmezsiniz. Neden? Çünkü basitçe vurulmak daha iyidir... daha 

oraya varmadan yanmaya başlarsınız. Bu doğru değil mi? Aynı şey bilincimiz için de 

geçerlidir. Oraya hiçbir şekilde nüfuz edemez, bu nedenle oraya giremez. Bundan 

muazzam bir korku duyar. Artı, bunlar kayıplardır, bilinç hemen ne kadar 

soyulduğunu, ne kadar az aldığını hesaplar; sonuçta bilinç haraç ödemek zorundadır. 
 

Bilirsiniz, bunu anlamak için gerçekten fizik çalışmalısınız, bu dünyanın gerçek 

fiziğini. Neler olup bittiğini gözlemlemeli ve bilincin ne olduğunu, bu dünyayla nasıl 

etkileştiğini ve genel olarak bir insan olarak kim olduğunuzu incelemelisiniz. Tüm 

bunları gerçekten incelemelisiniz, oyalanmak ve bundan uzak olanların size 

söylediklerini dinlemek yerine. O zaman bilincin nasıl çalıştığını, neden o dünyaya 

girmek istemediğini ve giremediğini anlayacaksınız. Çünkü o Allat'ın, o Sevgi'nin 

biraz daha yüksek bir konsantrasyonuyla bile bir etkileşim, bilincimizin alan yapısı 

için yıkıcıdır, basitçe yıkıcıdır. Ve asla oraya ulaşamayacaktır. İşte bu yüzden, bilinci 

oraya ne kadar itmeye çalışırsak çalışalım, aslında pek çok insanın yaptığı da budur, 

"Ben bilincim ve bilincim aracılığıyla oraya nüfuz etmeliyim" - sonuçta 

meditasyonlarda böyle olur. Meditasyonlarda aslında ne yaparız? Tam olarak 

bilincimizle çalışırız ve orada her şey ona odaklanır, bedenin öznel duyumlarına, bilinç 

yoluyla, her şey yoluyla. 



 

Tatiana:  Evet, konsantrasyon, bu kontrol. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Birincil bilinçle meditatif çalışma vardır, ikincil bilinçle 

çalışma vardır, bu durumda ise ruhsal uygulama ve bağlantının kesilmesi söz 

konusudur. Bu yüzden bu korku ortaya çıkar. Ve bilinç korkar. Nasıl korkar? Ölüm 

korkusu yaşar, dahası altşahsiyet için ikinci ölüm olarak adlandırılan ölümden korkar. 

Altşahsiyetlerin çok ama çok korktukları o uçurum, varoluşun sona ermesidir. Bilinç 

bundan son derece korkar. Bu yüzden Şahsiyete şu gibi zihniyetler atar: "Şimdi bir 

kopuş gerçekleşecek, sen dalacaksın ama şu anda Tanrı'nın huzuruna çıkmaya hazır 

mısın? Peki ya ailen, sevdiklerin, yemeyi bitirmediğin sandviçin ve içmeyi 

bitirmediğin Coca-Cola'n ne olacak?" Ve bu dünyada daha pek çok sorun var. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: Oysa gerçekte, pratiğe giriş sadece bundan sonra başlıyor, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında bu birincil bir deneyim. Arkadaşlar, pratiğin içine dalıp bir 

yerlerde kaybolmak mümkün değil. Her şeyden önce, bedeninize hiçbir zararı yok. 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru şekilde yapılan bir uygulama ne ruhu ne de başka bir şeyi 

etkilemez. Neden etkilemez? Çünkü tam tersine, bilinç sakinleşir, ondan koparsınız. 

Bu hiçbir şekilde zarar vermez. Bu uyumak gibidir. Tamamen fizyolojik açıdan beden 

için, bilincimiz için, psikolojik açıdan ruhumuz için, bu sadece bir dinlenmedir. 

 

Ruhsal uygulamadan sonra kazandığımız güçle yenilenmeye gelince... ve gerçekten de 

doğru bir şekilde gerçekleştirilen bir ruhsal uygulama bizi çok fazla doldurur. Aslında 

bunu ne için yapıyoruz? Daha güçlü olmak için. Ruhsal Dünyaya yaklaşmak için, 

çünkü günlük yaşamımızda hiçbir şekilde aktif bilincimizle bu mutluluğa bu düzeyde 

erişemeyiz. Bunun için birileri çıkıp size bu gücü aynen böyle vermelidir. Anlıyor 

musunuz? O zaman bunu hissedebilirsiniz. 
 

Oysa ruhsal pratik yaparken, bunu kendiniz yaparsınız. Verdiğinizden çok daha büyük 

bir miktarın size gelmesine kendiniz katkıda bulunursunuz. Ve daha sonra, gün içinde, 

bu daha büyük miktarı geri verirsiniz. Kısmen, isteseniz de istemeseniz de ve ne kadar 

olgun olursanız olun, bilincinize belirli bir yüzde vereceğiniz açıktır. Yine de 

yaşarsınız ve yine de dikkatinizi dağıtır; bir yerlerde bir düşünceye tutunursunuz ya da 

bilinç sizi bir şey hakkında endişelenmeye zorlar. Oysa "endişelenmek" nedir? Tekrar 

ediyorum, hayatınızı vermek demektir. Mesele de bu. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ruhsal uygulamalarda dı̇ğer ı̇nsanlarin deneyı̇mlerı̇ne 

güvenmelı̇ mı̇yı̇z? Bazı kişiler her uygulamada, örneğin, bir filme yaklaştıklarını ve 

bunun arkasında daha büyük bir şey olduğunu hissettiklerini anlatıyor. Ve her 

seferinde bu filmin içinden geçmeye, bu engeli aşmaya çalışırlar; gün boyunca güç 

biriktirmeye devam ederler ve sonra bu film pratikte tekrar belirir ve tekrar içinden 

geçmeye çalışırlar. Dolayısıyla soru şu: bu bariyer nasıl aşılır? Ve ikinci soru: yoksa, 



belki de, sadece derin Sevgi duygusu içinde olmak yeterli midir ve bu süreç bir şekilde 

doğal olarak kendiliğinden akacak mıdır...? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim... Elbette o filmlerle ilgili zihnimde bir çağrışım 

oluştu, ama bunu dile getirmeyeceğim. Bazı insanların bilinçten gelen böyle öznel 

algıları vardır. Ve bu sabun köpüğü hissi... 

 

Tatiana: Biraz daha fazla ve sen... 

 

İgor Mihayloviç: Sadece biraz daha, evet ve dünya tam önünüzde açılacak. Tüm 

bunlar bilinç seviyesinde gerçekleşir. Şahsiyet seviyesinde böyle etkiler yoktur. Senin 

de söylediğin gibi, insanların sadece Sevgi'den geçtiği başka deneyimler de vardır. 

Hiçbir şey yoktur. Bilirsiniz, bu sadece bir tür tavanın altında olma halidir. Yolda olan 

tek şey tavandır, aksi takdirde yukarı uçarsınız, bilirsiniz, bu tür şeyler. Ama bu 

aslında diğer insanların deneyimidir. Herkes için farklıdır. Herkes kendi yolunu izler. 

Ve öznel duyumlar, ben onlara öyle diyeceğim, bilincin çalışması ve eylemlerinizin 

bilinç tarafından değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkar, bu gerçekten böyleyken, 

bunu değerlendiren bilinçtir. Bu durum hemen herkes için farklıdır. Eğer kendinize bu 

ince filmin durumunu uydurursanız... 

 

Tatiana: Her uygulamada. 
 

İgor Mihayloviç: Her uygulamada böyle olacaktır. Çünkü birinden duydunuz ve 

bunun doğru olduğunu düşünüyorsunuz. 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Bu noktada, bilinç size o ince filmleri verecek ve bazı filmlerle 

savaşmak için bütün günlerinizi harcayacaksınız. Anlıyor musunuz? Sonuçta siz o 

kauçuk parçasının içinde savaşacak küçük bir kuyruklu hücre değilsiniz. Bu yanlış 

arkadaşlar. Herhangi bir zihniyet ya da herhangi bir sınır olmamalı. Sadece bir arzu 

olmalı, deyim yerindeyse ve her şey olur. 

 

Tatiana: Ve insanlar çeşitli renkleri, bazı enerjilerin iç içe geçtiğini gördüklerinde, bu 

ruhsal bir uygulama mıdır, yoksa bilincin kişiyi aldatması mıdır? 

 

İgor Mihayloviç: Ruhsal uygulamada bu tür hileler olamaz. Oysa meditatif 

uygulamalarda bu fenomenler tam olarak mevcuttur. Ve bazen, diyebilirim ki, bunlar 

sadece bilincin hileleri değildir. 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Bazen, gerçekten de, gerçek meditatif uygulamalarda tüm bunlar 

doğaldır. Pek çok deney yaptık ve kendi yaptığımız gerçek deneylerden bahsederken, 

tüm tarih boyunca bunu yaşayan ve bu tür şeyleri tanımlayan milyonlarca insanın 

deneyimlerinden bahsetmiyoruz bile. Bu doğrulanmıştır, bu gerçek bir fiziksel 

algıdır... 



 

Tatiana: Süptil dünya.   

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu fiziktir, gerçekten vardır ve doğrulanmıştır. Bu 

doğrudur. Ruhsal uygulamadaki ve meditatif uygulamadaki amaç ve görev tam olarak 

birbirinin tersidir. Yine de, çoğunlukla, ruhsal pratiğin öncüsü meditatif pratiktir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, başka bir soru daha var: uygulama sırasında Hayat 

kazanmak mümkün mü? Ve altıncı boyuttan yedinci boyuta geçiş nasıl gerçekleşir? 

Örneğin, kişi gün boyunca çok fazla güç, Sevgi biriktirir, sonra uygulamaya dalar ve 

tam da bu seçimi yapması gereken belirli bir eşiğe ulaşır ve çekinerek konuşarak, bu 

geçişin belirli bir noktasında bir karar verir: "Yedinci boyuta geçmeli miyim, 

geçmemeli miyim?" 

 

İgor Mihayloviç: Tatiana, sana ve arkadaşlarımıza hemen bir soru sorabilir miyim: 

orada bu kararı hangi araçla vereceksiniz? Hangi seviyede? Sonuçta, her şeyi bu 

şekilde algılamak ve bu kadar renkli bir şekilde tanımlamak için bilince ihtiyacınız 

var. Değil mi? Ya da daha yüksek bir aşamada olmalısınız, Şahsiyet seviyesinde 

kendinizi bizim alışkanlıkla kendimizi bilinç seviyesinde algıladığımız gibi 

algıladığınız zaman. Öyle değil mi? Ama gelişimde birkaç aşama atlamak imkansızdır; 

bunu birkaç yaşam olarak düşünebilirsiniz. Öyle değil mi? Ne yapabilirsiniz? 

 

Tatiana: Orada altıncı ve yedinci boyut arasındaki küçük kapıyı açan biri var mı? 

 

İgor Mihayloviç: Aynen. Küçük kapıdan söz ettin…  
 

Tatiana: Bir soruyla, "Öyleyse, hazır mısın?" 

 

İgor Mihayloviç: Gelip meditasyon pratiğine, daha doğrusu ruhsal bir pratiğe, pardon 

dostlar, ruhsal bir pratiğe çok derin bir şekilde dalıyorsunuz ve sonra kendinizi kadın 

elbisesi giymiş bir adamın elinde bir deste anahtarla durduğu, kendisinin havalı bir 

adam olduğunu ve kapıyı sizin için açıp açmayacağının yalnızca kendisine bağlı 

olduğunu söylediği bir korulukta buluyorsunuz. Öyle değil mi? Bir kitap açıyor, 

saymaya başlıyor, eski bir abaküs çıkarıyor, sonuçta kadim bir adam... 

 

Tatiana: Değerli olup olmadığın... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, günahlarınızı saymaya ve tartmaya başlar, sonra sizi ya 

cennete alır ya da almaz. Dostum, bu adamı hayali dünyanızda gördükten sonra 

kaçarsınız.   

 

Tatiana: Derin ruhsal uygulamada. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru.  

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, ruhsal pratikte, ruhsal pratik sürecinde gerçekten Hayat 

kazanmak mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette hayır. Ruhsal uygulama yoluyla bir kişi asla... Burada 

belirsiz bir durum var. Kişi tam olarak ruhsal uygulama sayesinde Hayat kazanır. Ama 

ruhsal pratikte, tam olarak pratikte, Ruhsal Dünyaya giremezsiniz, arkadaşlar. 

Açıklamama izin verin. 

 

Tatiana: Bilinç ise tam tersini çizer. Bazı insanlar "Şahsiyetin ruhla tam olarak 

birleşmesi kesinlikle tam olarak derin ruhsal pratikte, hiçbir şey olmadığında 

gerçekleşir..." der. 

 

İgor Mihayloviç: "Yalnızca pratikte" — Bilinç böyle söyler.  
 

Tatiana: Evet. Çok daha derinlere inmeniz gerektiğini ve bu durumda Şahsiyetin ruhla 

birleşmesinin gerçekleştiğini.   

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim, kadim zamanlarda pek çok öğretmenin 

öğrencilerine söylediği şey buydu. Neden inkar edelim, ben de bu şekilde açıkladım, 

bunu tam olarak pratikte başarmalısınız. Pratikte başarmak. İşte bu motivasyondur. 

 

Tatiana: Ama Hayat kazanmamak, sonuçta. 

 

İgor Mihayloviç: Bu motivasyondur, anlıyor musunuz? İnsan bunun için 

çabalamalıdır. Doğrudur, pratikte insan bu kapıya çok yaklaşabilir. Ama içeri 

girebileceğini söylemedim. Anlıyor musunuz? Demek istediğim, arada çok büyük bir 

fark var. Bir insanın Ruhsal Dünyaya gerçekten girebilmesi için, yaşamı boyunca, 

sadece uykuda gerçekleşen tam bir kopuşa ihtiyaç vardır. Evet, arkadaşlar. 

 

Tatiana: Uyku, Buddha'nın dediği gibi küçük bir ölümdür ve İslam'da da bahsedilir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Her uykuya daldığımızda ölürüz ve sonra tekrar 

diriliriz. İnsan bu küçük ölümden geçmek zorundadır. Tek yolu budur. Uyku yoluyla. 

Hayır, aslında bir seçenek daha var. Bir ipucu veriyorum. Ruhen gelişmiş bir kişi 

pratik yaparken o kadar yorulur ki, pratik yapmak yerine sonunda uykuya dalar, doğal 

olarak... Ama arkadaşlar, bu aslında bir pratik değil, uykudur. Değil mi? Ama niyetler 

uygulamayı gerçekleştirmekti. Bu durumda, evet, bu mümkün. 

 

Tatiana: Daha önce de söylediğiniz gibi, Şahsiyet ve bilinç arasındaki bu kopukluğun 

meydana gelmesi önemli ve bu kopukluk pratikte meydana gelmiyor. 

 

İgor Mihayloviç: Pratikte, birincil bilinçle kısmi bir bağlantı hala devam ediyor. Bunu 

başka türlü gerçekleştiremezsiniz. Başka bir şekilde çalışmaz. Doğru, bu Şahsiyet için 

tam bir bağlantı kopmasıdır. Evet, dışarı çıktığımızda, gerçekleşen o süreçleri hisseder, 

algılar ve anlarız ama hatırlamayız. Bu eylemlerin, dinlendiğiniz ve Dalai Lamalarla 

ya da bir başkasıyla, İsa Mesih'le ve diğer herkesle konuştuğunuz bazı tapınakların 



resimleri yoktur, böyle şeyler yoktur. Bunlar rüyalarda vardır. Şeytandan gelen 

resimler - bu kolay. Gerçek çalışmada böyle bir şey yoktur. Ve kutsal pederlerin, İsa 

Duasının ciddi derin aşamalarda, kalpten bir dua haline geldiğinde, ama sözlü bir dua 

olmadığında ve zihinde olmadığında gerçekleştirirken yaşadıkları şey budur. Aynı 

etkiler. Sadece Çember uygulamasından bile çok daha karmaşıktır. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insan sabah uyandığında, Hayat kazandığını fark eder mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. 
 

Tatiana: Ruhsal uygulamaları ya da bilincin çalışması bir şekilde değişiyor mu? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Evet, değişiklikler var, farklılıklar var. Ama bunlar, diyelim 

ki, ilk aşamalarda algılanamaz. Ve bunun neden böyle olduğuna dair bir açıklama 

vardır. Çok nadir durumlarda kişi bunu hemen fark eder, çok nadir durumlarda. Son 

derece nadir durumlarda, kişi, çoğunlukla, şafak vakti, muazzam bir berraklık dalgası 

ve Hayatı kazandığını anlamasıyla uyanır. Bu son derece nadir bir olgudur ve 

kendiliğinden gerçekleşir. 

 

Çoğu zaman, pek çok insanın başına geldiği gibi, uykudan sonra, bu Hayatı 

kazandıktan sonra, hatta belki bir ya da iki yıl sonra, acil bir durumda kişi Diri 

olduğunu fark eder. Bedeninden ve bilincinden o kadar kopuk olduğunu fark eder ki, 

işte o zaman zaten uzun zamandır Hayatta olduğunu anlar. Anlıyor musunuz? Böyle 

bir durumda - evet, hem bilgelik hem de anlayış gelir ama bu bir sonraki aşamadır. 
 

Peki, neden fark kavramıyoruz? Neden ve hatta diyebilirim ki, böyle bir mekanizma ne 

için yerleştirilmiştir? Durmamamız için. Büyümeye devam ediyoruz, Hayatta iken 

elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kişi yaşamı boyunca 

pek çok aşamadan geçebilir ve sizlerle daha önce pek çok kez tartıştığımız gibi, bir 

Bodhisattva bile olabilir, dostlarım. 
 

Açıkçası, birkaç aşamadan sonra, kişi hala Bodhisattva olmaktan uzak olduğunda, Diri 

olduğunu anlar ve onun için pek çok şey çoktan değişmiştir. Bu noktada bir seçim 

gerçekleşir. Bu durumda kişi gitmeyi veya kalmayı seçebilir. Çok nadir durumlarda, 

daha önce de söylediğim gibi, kişi hemen berraklığa kavuşur. Ama bu durumda 

bilincin inanılmaz derecede disiplinli olması gerekir. Anlıyor musunuz? Çok az insan 

her şeyi anında görebilecek kadar disipline edebilir. Dedikleri gibi, sabah uyanırsınız 

ve Diri olduğunuzu açıkça bilirsiniz. 
 

Çoğunlukla, evet, deyim yerindeyse belli kalıplar var. Bence bunların hepsini dile 

getirmenin bir anlamı yok. Neden? Çünkü bilinç devreye girecek ve insanları ruhsal 

gelişimlerinde durduracaktır. Ama bunu şu şekilde ifade edeceğim dostlarım: kişi 

Hayatı kazanır kazanmaz, ruhsal uygulama arzusu kat kat artar - bu Hayatı 

kazanmanın ilk işaretidir. Bununla birlikte, kişi ruhsal uygulamalarda başarılı olmaya 

başladığında da tam olarak aynı şey olur. En basit ruhsal uygulamadaki ilk temastan 

sonra kişi çekilmiştir, onsuz yapamaz, gün boyu onu düşünür. Size bir çağrışım 



yapacağım. Kahveyi sevdiğinizi düşünün. Bilmiyorum, sen ne tür kahve seversin 

Tatiana? 
 

Tatiana: Dengeli arabica (bir kahve türü). 
 

İgor Mihayloviç: Dengeli Arabica. Ve onu o kadar çok seviyorsun ki kokusunu bile 

hissediyorsun. Tamam mı? Bu yüzden nerede olursan olun, hemen gidip bir fincan 

kahve almak ve içmek istiyorsun. Tamam mı? Ve o kahveyi günde 5 ya da 10 kez 

içmeden yaşayamazsın. Sadece bir örnek veriyorum. Bunu hayal ettin mi? Ruhsal 

pratikte de durum aynıdır, sadece her şey bir milyon katına çıkar. Bu tam anlamıyla bir 

bağımlılıktır, tıpkı bir uyuşturucu bağımlısınınki gibi. Bir bağımlının uyuşturucu 

alması gerektiği gibi, canı çekiyor, tek düşündüğü bu (Tatiana: Ve dozu artırmak). 

Evet. Dolayısıyla, doğru bir şekilde gerçekleştirilen ilk ruhsal uygulamadan sonra kişi 

bir tür ruhsal bağımlı haline gelir, bunu adlandırmanın başka bir yolu yoktur. Neden? 

Çünkü Ruhsal Dünyanın bu hissine duyulan özlem gerçekten de o kadar güçlü hale 

gelir ki, gün boyunca ne yaparsanız yapın, ama çoğu zaman yine de bunu 

düşünürsünüz. Yine de bu Sevgiye ulaşırsınız ve onu geri verirsiniz.   

 

En sonunda bir durum, bir an gelir, kişinin Sevgisinin, dikkatinin bu değişimi o kadar 

güçlü hale gelir ki. Bu, bilirsiniz, bir yöne ve diğer yöne akan iki nehir gibidir. Biri 

diğeriyle buluşur ve karışmazlar ve dolaşım sadece artar, nehirler daha geniş, daha 

derin ve daha hızlı hale gelir. Ve bu öyle büyüleyici bir süreçtir ki sizi Hayat ile 

doldurur ve bunu fiziksel seviyede bile hissedersiniz. Ve en ilginç şey de şudur - evet, 

bunu fiziksel seviyede bile hissedersiniz. Ve bilinç böyle anlarda çok daha sessizleşir, 

korkaklaşır ve sessizleşir. Fiziksel olarak bilincinizin bastırılmış olduğunu 

hissedersiniz. Ama bu ilk gerçek uygulamalardan sonra bile meydana gelir. Ve bunları 

sürdürdüğünüzde ve güçlendirdiğinizde, buna alışırsınız. Aynı zamanda, bu süreci 

artırmak ve derinleştirmek için sürekli bir arzu vardır. Hayat kazandığınızda - böyle 

bir deneyim yaşadığınızda, büyük bir fark görmezsiniz.   

 

Evet, nüanslar var, nasıl olduğunu biliyorsunuz, ne yazık ki bilinç bizim için pek çok 

şey hayal edebiliyor. Şeytan kurnazdır, bu nedenle kendi konumunu güçlendirmemek 

ve dostlarımızın konumlarını zayıflatmamak için ince nüanslara ihtiyacınız yoktur. 

Kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Ve Tanrı her sabah daha fazla insanın bunu 

öğrenmesini ve bununla yüzleşmesini nasip etsin. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet. İgor Mihayloviç, doğru söylediniz, bilinç tam da bu nokta üzerinde 

oynayabilir ve "Bak, sabah uyandın, bak ne kadar canlısın", "artık ölü değilsin", "artık 

ölü değilsin, ama içinde Hayat var" diyebilir. İnsan bunun kendisini aldatıp 

aldatmadığını nasıl ayırt edebilir? 

 

İgor Mihayloviç: Bu çok basit. İki ya da üç günlük coşku ve hepsi bu, yine bir sürü 

sorununuz var ve şeytana kölelik ediyorsunuz. Oysa Hayatı kazandıysanız, bir daha 

asla ona köle olmayacaksınız, asla. Ve asla böyle davranmayacaksınız ya da zaten Diri 

olan özünüzle çelişen bir şey yapmayacaksınız. Bedeninize eskisi kadar değer 



vermeyeceksiniz. Hiç kimse ve hiçbir şey sizi çizgiyi aşmaya zorlayamayacak. Çünkü 

melekler asla düşmez. Ve bu doğrudur. 

 

Tatiana: Bu istikrar ortaya çıkıyor.  
 

İgor Mihayloviç: Sadece istikrar değil, ayrıca Hayat. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu Hayatı elde etmek için kesinlikle Sevgiye ihtiyaç vardır. 

Bu yüzden insanlar ruhsal uygulamadan sonra duygularını paylaştıklarında, bazıları 

buna "büyük Sevgi" der, diğerleri "özlem" der, "özlem hissediyorum" derler. Ve şöyle 

derler: "Bilincimin bunu özlem olarak yorumladığını fark ettiğim anda, insanların 

Sevgi hissettiğini duydum, demek ki yanlış bir şey deneyimliyormuşum." Genel olarak 

Sevgi nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, Sevgi'nin ne olduğunu onu bilmeyen birine açıklamak 

çok zordur. Bu gerçekten de böyledir. Bunu kaç kez açıklamaya çalıştık, değil mi? 

Kişi Sevgi'nin gerçekte ne olduğunu derinden hissedene kadar... Yine, günlük 

yaşamımızda, şeytanın rehberliğinde, sevgiyi farklı algılarız. Bir insana bir tür 

bağımlılıktır ya da o size bağımlı olduğunda, bunlar da bedendeki kimyasal 

reaksiyonlardır (hormonal olanları kastediyorum), ama kısa sürelidir ve uzun 

sürmezler. Bu aynı zamanda bir alışkanlık ve kolaylıktır, bir tür, diyelim ki insanlarla 

uyumlu ilişkilerdir, bilirsiniz, buna sevgi de denir, ama aynı zamanda herkes bencil 

kalır ve sadece kendini düşünür. 

 

Biliyorsunuz, sanki tüm hayatları boyunca birlikte yaşamışlar ve diyelim ki bir koca 

ölüyor ve kadın ağıt yakıyor, "Aman Tanrım, beni nasıl yalnız bırakırsın? Ben ne 

yapacağım? Şimdi sensiz nasıl yaşayacağım (çöpü kim çıkaracak?)" Gördünüz mü? 

Kelimesi kelimesine tercüme ediyorum. Hepsi bu kadar. Peki her şey neye 

dayanıyordu? Bencilliğe ve rahatlığa. Neden? Çünkü, "Birbirimizi tamamlıyoruz, 

bizim için rahat, uyumluyuz" ve biz buna sevgi diyoruz, değil mi? 

 

Tatiana: Birlikte var oluşun bu tür simbiyozu. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Gerçek Sevgi, yaratmamız, üretmemiz gereken Sevgi nedir? 

Bu İlahi Sevgidir, sadece bizim dikkatimiz değildir, hayır. Bunun dikkatimizi gerçek 

mutluluğa yatırmak olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra gerçek Sevgi hissini veren 

şey de tam olarak budur. Ama Ruhsal Dünyadan gelen karşılıklı Sevgiyi hissetmeye 

başladığımızda, bu hiçbir şeyle karıştırılamaz. Buna ışık diyebilir miyiz? Biliyorsunuz, 

ona dünyanın en parlak ışığı desek bile, onu sadece karartmış oluruz. O hiçbir şeyle 

kıyaslanamaz. En parlak renkler olduğunu söylemek o renkleri bulanıklaştırmak 

gibidir. O Hayattır. Onu tarif etmek zordur, onu hissetmek daha iyidir. Ama onu 

karıştırmak imkansızdır. Bu dünyada gerçek, hakiki Sevgi ile kıyaslanabilecek 

yakınlıkta bile hiçbir şey yoktur. 

 

Bununla birlikte, dikkatimizi bu mutluluğa verdiğimizde ve bu mutluluğu dikkatimizle 

birlikte Ruhsal Dünyaya aktardığımızda, her an, her milisaniye diyebilirim, 

dikkatimizin çoğunu mutluluğumuzla, içsel arzumuzla tek bir hedefe gönderdiğimizde, 



bir süre sonra kesinlikle oradan geldiğini hissederiz - buna Sevgi denir. İlahi Sevgi 

karşılıksız olarak kazanılamaz. Tarih boyunca dünyada sadece birkaç kişi Rab'bin 

iradesiyle onu bu şekilde elde etmiştir. Diğer herkes ise onu kazanmak için çok 

çalışmak zorundadır. 

 

Elbette, onu alacak birileri varsa bu daha kolaydır. Ama biz bunu getirenlere ne 

yaptık? Hatırlayalım dostlar. Peki neden? Çünkü bu samimi, gerçek bir saadettir, 

şeytanı çileden çıkarır, onu yakar ve ondan korkar. Ve o taşıyıcılardan nefret eder, 

sadece nefret eder. Bilinç öfkelenir çünkü bu onun için acı vericidir ve korkar. 

Özellikle de bu Sevgi içinize gönderildiğinde, dostum, şeytanınız kendi sonunu anlar 

ve Tanrı'nın Sevgisinin bu armağanını aldığınızda, onu kullanarak Hayat 

kazanabileceğinizi anlar. Oysa bu şeytan için ölüm demektir. O bunu istemez. Bu 

nedenle de bunu reddeder. 

 

Bu yüzden insanlara ihtiyaçlarından daha fazlası verildiğinde, iki ya da üç gün içinde 

hepsini şeytana vermeyi başarırlar ve bu gerçek Sevgi olan Allat'ı antiallat'a 

(arzularına ve düşüncelerine, aptallığa ya da sadece fiziksel zevke) dönüştürerek 

hepsini verirler. Ve sonrasında kendileri boş kalırlar. Öyle değil mi? Oysa kişi bunu 

elinde tutmalıdır. Aldığınız şeyi geri vermelisiniz. İşte o zaman bu nehir oluşur. Tektir 

ama çeşitli yönlere akar. Ve küçük bir akarsu göndererek karşılığında muazzam, dolu 

dolu akan bir nehir alırsınız. Bu harika bir şeydir. 
 

Tatiana: Bir zamanlar söylediğiniz gibi, gümüş iplik genişler ve Şahsiyet olarak  

insan ruha daha da yakınlaşır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Daha da özgür olur. Ve doğru bir şekilde yapılan her 

uygulamayla, günde 5 veya 10 kez yapsak bile, fark etmez, her seferinde daha da 

yakınlaşırız, uygulama bunun için gereklidir. Yenilenmek için, Ruhsal Dünyaya 

yaklaşmak için. Ama yine de, kapı yalnızca tamamen kopma anında ve yalnızca uyku 

anında açılır. Bu nedenle, uygulamalardan korkmaya gerek yok dostlarım. Onlar 

yapılmalıdır. 

 

Ve bilincimizi zorladığımız, ona yapmak istemediği şeyi yaptırdığımız pratikler - işte 

bu pratik değildir. Bilirsiniz, gün boyunca içinizde Sevgi yaratmanız ve bunu Ruhsal 

Dünyaya, kendi içinize, ruhunuza yönlendirmeniz ve çok samimi ve dürüst olmanız 

gerekir, her şeyden önce dürüst olun ve şeytanı dinlemeyin, o zaman içinizde 

uygulamaya yönelik bir arzu, muazzam bir arzu tutuşacak ve o zaman uygulama 

başarılı olacaktır. Ama uygulama için hiçbir arzunuz yokken, bunu fiziksel eğitim ve 

egzersiz seviyesinde yaparken, ne bileyim, bir şeyden, bir zorunluluktan, Bu nedenle, 

dostlar, gün boyunca Sevgi'ye ulaşın, arzulayın ve bu size ifşa edilir. Bu arada, basit 

bir şeyle başlamalısınız, birbirinize karşı Sevgi ile. O zaman her türlü ruhsal pratiğiniz 

en iyi ihtimalle meditasyona dönüşür, başka bir şeye değil. Bizimle birlikte olduğunuz 

için teşekkür ederiz.   

 

Tatiana: Teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 



İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. 
 

Tatiana: Bir keresinde size "Sabah neyle başlar?" diye bir soru sormuştuk ve siz de 

"Şafakla" demiştiniz. Bugün bu sözleri bir şekilde yeni bir şekilde anlıyoruz. Ve bu 

ruhsal şafağın herkesin hayatına yerleşmesini diliyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Öyle olacak. Eğer siz, dostlar, bunu istiyorsanız. Ama birbirinize 

karşı Sevgi ile başlamalısınız. Ebedi Hayatı tanımanın en yakın ve en kısa yolu budur. 

Öyle değil mi? Öyleyse dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 
 

 
 

 

 

 


