
SEKS ve SPİRİTÜELLİK 

 

Zhanna: Merhaba sevgili dostlar. Bugün ALLATRA TV'nin konuğu saygıdeğer İgor 

Mihayloviç Danilov. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Z: Tatiana. 

 

Tatiana: Selamlar. 

 

T: Ve Zhanna. 

 

Z: Merhaba. 

 

T: İgor Mihayloviç, dürüst olmak gerekirse, bugün bu konuyu hazırlarken ve hatta şimdi 

bile, bu programın yayınlanıp yayınlanmayacağından emin değiliz, çünkü bugün değinmek 

istediğimiz konu daha önce sizin tarafınızdan kamuoyunda hiç tartışılmadı. 

 

IM: Bu nükleer fizik hakkında mı? 

 

T: Açıkçası, bu konunun çok daha güçlü olduğunu ve genel olarak nükleer fizikten daha 

güçlü olduğunu bile söyleyebilirim, çünkü bu konu uzun zamandır insanları, insanların 

zihinlerini endişelendiriyor. 

 

Bu konu hakkında pek çok uydurma iddia, pek çok yanlış anlama var. Ve doğal olarak 

sistem bunu tamamen istismar ediyor. İnsanların zihninde basitçe korkular, çeşitli şüpheler 

ve kafa karışıklığı yaratıyor. Ama, bilindiği gibi, her türlü şüphe ve batıl inanç için tek çare 

bilgidir. Bu nedenle bugün sizinle seks ve ruhsal yol konusunda konuşmayı çok istiyoruz. 

 

IM: Evet. Ama bu bir sır değil. Bir şeyler hazırladığınızı biliyordum. Şaka bir yana, şu 

şekilde anlaşalım. Ve... ...eğer sınırların ötesinde bir şeye değinirsek, bir şeyleri ekran 

dışında bırakma hakkımı saklı tutuyorum. 

 

T: Evet, tamam. 

 

IM: Çünkü bu konu birçok insanı gerçekten endişelendiriyor. Ama konu basit değil. Aynı 

anda hem basit hem de basit değil. Çünkü insanların seks olarak adlandırmaya alıştıkları 

şeyin arkasında iyi noktalar var, ama aynı zamanda olumsuz noktalar da var. Ve bu sadece 

kadın-erkek ilişkisi ya da başka bir şeyle ilgili değil. Bu aynı zamanda üç boyutluluğun 

sınırlarının çok ötesine geçen şeylerle de ilgilidir. 

 

IM:  Fedakârlığınızı bildiğim için, bu programa hazırlandığınızı anlıyorum... 

 

T: Evet. Aslında, ...ama  bununla birlikte…  

 



IM: Bu nedenle, durumu kontrol etmek daha iyidir. 

 

T: İgor Mihayloviç, Muhtemelen bu sorulardan ilki, konunun başlığını dile getirdiğimiz 

için, neden bu kadar uzun süredir bu konuyu kamuoyuna açıklamaktan kaçınıyorsunuz? Ve 

neden bu konuyu böyle bir tabu haline getirdiniz? 

 

IM: Her şeyden önce sizin yüzünüzden. Özel olarak sizi kastetmiyorum, genel olarak 

kadınları kastediyorum. Çünkü kadının içinde, bugünün biliminin yanıtlamaktan çok uzak 

olduğu pek çok gizem saklı. Ve antik çağda söylendiği gibi, kadında sadece cennetin değil, 

cehennemin de anahtarları vardır. Ve bu gerçekten de böyledir. Bu çok hassas bir konu. 

 

Ve bugün, anladığım kadarıyla, bu konuyu detaylandırmamız gerekecek, ama belirli 

emsaller yaratmayacak şekilde detaylandırmamız ve arkadaşlarımızın ne söylemek 

istediğimizi anlayacakları şekilde detaylandırmamız gerekecek. Ama aynı zamanda, onları 

çıkmaz sokaklara, her şeyden önce bilincin çıkmaz sokaklarına götürmeyecek şekilde. 

Neden? Çünkü bilinç bunu alır ve bir araç olarak kullanmaya başlar, çünkü "Onlar öyle 

dedi!" Ve bazı şeylerin kafa karışıklığı ve yanlış anlaşılması insanları içinden 

çıkamayacakları bataklıklara sürükleyebilir. Bu da ciddi bir durumdur. 

 

T: İgor Mihayloviç, kadın hakkında söyledikleriniz, cennetin ve cehennemin 

anahtarlarının ...cennetin ve cehennemin anahtarları onda saklı. 

 

IM: Ve cehennemden.  

 

T: Biz de Zhanna ile birlikte hazırlanıyorduk ve elbette seksologların, modern seksologların 

çalışmalarını inceledik. ...kadın hakkında genel olarak ne söylediklerini. 

 

IM: İyi yaptınız. 

 

T: Ve ilginçtir ki gerçekten de tüm bilim insanları kadınların doğaları ile çok gizemli 

yaratıklar olduğunu, kadının tıbbi ve biyolojik özelliklerinden başlayıp bazı psiko-duygusal 

algı faktörlerine kadar uzandığını söylemektedir. Ancak ilginç olan şu ki, kadın 

orgazmlarının, kadınların zirve durumlarının doğasını tanımlarken, bunların 

erkeklerinkinden çok daha çeşitli, çok daha bireysel, çok daha karmaşık olduğunu 

söylüyorlar. Ve bilimde tüm bunların nasıl gerçekleştiği ve ne olduğu konusunda hiçbir 

anlayış yok... Ve neden bu kadar karmaşık olması gerektiği. 

 

IM: Ve neden bu kadar karmaşık olmak zorunda... 

 

T: Ama kadınların zirve hallerini tanımlama biçimleri de ilginçtir. Bunu okumak istiyorum. 

IM: Devam et.. 

 

T:  "Birdenbire çok sıcak hissettim", "kafamın içinde sanki her şey uzaklara gitmiş gibi bir 

his vardı", "bir an için her şey gerçek dışı, bir şekilde mutlu oldu", "yoğun uyarılmaya 

düşüncelerin tamamen kapanması eşlik etti", "sanki zirveye çıkarılıyormuşsunuz gibi tarif 



edilemez bir özgürlük ve mutluluk hissi ve ardından baş döndürücü bir iniş, özgürlük ve 

uçuş hissi." 

 

IM: Anladığım kadarıyla bu, kadınlar tarafından bu zirve durumlarının ortalama bir tanımı. 

Ama pek çoğu bu hallerin ardında ne olduğunu ve neden içlerinde bu hallerin olduğunu bile 

anlamıyor. 

 

T: İgor Mihayloviç, kadın doğası ile neden bu kadar karmaşıktır? 

 

IM: Çünkü onlar kadın. Sonuçta kadın, yaşamı doğuran gücün kaynağından başka bir şey 

değildir. Ve bu anlaşılmalıdır. Sonuçta mesele sadece şu değil... Evet, tabii ki artık tüp 

bebek var, örneğin bir deney tüpünde insan yapabiliyoruz. Ama... Ve bir insan 

tamamlanmış olacak, eğer bir kap varsa, o dolacak, bir ruh olacak ve her şey orada olacak 

ve kişi büyüyecek ve yaşayacak. 

 

Ama yine de, kadında her şeyi yaratan güçlerin bir itici kuvveti vardır.  Biz bunlara Allat'ın 

güçleri diyoruz, tıpkı eski zamanlarda bu güçlerin adlandırıldığı gibi. Ama şimdi insanlar 

onlara farklı davranıyor ve farklı ülkelerde farklı şekilde adlandırılıyorlar. Ancak yine de, 

kadının doğasında var olan şey, önemsiz üç boyutluluğun sınırlarının çok ötesine geçer. 

 

Z: Evet. Bilim insanları ayrıca kadının daha hassas olduğunu, cinsel ilişki sırasında, evet, 

bir partnerle yaşadığı bu durumların çoğunlukla, büyük ölçüde, partnerin eylemlerine bağlı 

olmadığını iddia ediyor. Yani, daha çok psiko-fizyolojik... ...ve zihinsel durumlara 

bağlıdırlar... 

 

IM: Söyledikleri bu. Hayır. Daha çok özgürlüğe bağlıdırlar. Ve burada bir soru var: evet, 

psikoloji önemlidir, ruh önemlidir ve hormonlar da önemlidir. Onlar da önemli. Ama 

aslında erkeklerden farklı olarak kadının doğasında var olan şey Şahsiyetin daha özgür 

olmasıdır. Bunlar orijinal enerjilerdir, yani Allat'tır. 

 

Ve kadında hakim olan bu Allat, erkektekinden kırk kat daha fazladır. Ve kişi bunun 

farkında olmalıdır. Ve eski zamanlarda söylendiği gibi, kadın aslında cennete erkekten kırk 

adım daha yakındır. Bu çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. 

 

T: Kırk erkeğin ya da bir kadının gücü. 

 

IM: Peki, ne düşünüyorsunuz, burada hem size hem de izleyicilere basit bir soru soracağım: 

Kadın neden zulüm görüyor? Her yerde "Kadın" (yani saygıyla) yazmasına rağmen 

dinlerde kadına zulmediliyor. Bu yazılıdır. Bu şekilde yorumlanır. Ama gerçekte ne 

görüyoruz? Bugünlerde herhangi bir dinin başında olan en az bir kadın söyleyin. Dinler... 

yani büyük dinlerden bahsetmiyorum bile, en azından diğerlerinden. Gerçekten belirli 

özgürlüklere sahip olan kadınları söyleyin. 

 

Avrupa'da demokrasi olduğunu, ülkelerin liderleri olduklarını ve bunun gibi şeyleri 

anlıyorum. Bunlar çok az. Oysa ben erkeklerin sahip olduğu özgürlüğe gerçekten sahip 

olan kadınları kastediyorum. Mesele de bu. Ve neden birçok dinde (hatta dinlerde bile), 



yazılarda kadınları yüceltirken, gerçekte onları küçümsüyorlar. Sonuçta, kadın (özellikle de 

ruhsal yönlerle ilgili olanlarda) her zaman zulüm görmüştür. Son altı bin yıldır. Tam olarak 

kadının içindeki bu güçler nedeniyle. 

 

Ve biraz anlayış sağlamak için, bunu çok ayrıntılı olarak tartışmayacağız, bu sorular sınırda 

diyelim. Bu yüzden şunu açıkça söyleyeceğiz: eğer bir kadın bir dinin başına geçerse, o din 

bir organizasyon olmaktan çıkar, gerçekten de her inanan için manevi bir dayanak olur. Ve 

kadınların lider olduğu bu dinler, insanları doğru bir yola yönlendirecektir. Ama ya 

organizasyonlar? İşte mesele de bu. Çünkü bir organizasyon her zaman bireylerin 

çıkarlarına üstün gelmelidir, yani katılımcıları, inananları olsa bile. Hayat böyledir. 

 

T: Aslında, tam olarak bu sınır çizgisi hakkında söyledikleriniz... ..altı bin yıl önce.. 

 

IM: Kendimi yine biraz düzelteceğim, demek istediğim herhangi bir kadının lider olması 

değil, ruhsal açıdan özgür bir kadının lider olmasıydı; bu kadın organizasyon ile değil, 

ruhsal bileşenle ilgilenirdi ve kendisi de özgür olurdu, işte o zaman böyle olurdu. Ama daha 

önce konuştuklarımızı dikkate alırsak, kadın doğası ile Ruhsal Dünyaya erkekten çok daha 

yakındır ve bunun doğal olarak bir etkisi olacaktır. 

 

Z: Evet, ama… şöyle bir nokta da var: şimdi aslında anahtarların sadece cennetten değil, 

aynı zamanda (İgor Mihayloviç: Ama cehennemden de) cehennemden de olduğunu 

açıklığa kavuşturdunuz. 

 

IM: Elbette. 

 

Z: Yani, günümüzde tüketim toplumundaki kadının da bir sürü kusuru var, değil mi? 

 

IM: Kadın olduğunu unuttu (Zhanna: Evet, kadın olduğunu unuttu). Sonuçta, bakın neler 

oluyor - kadın anne olduğunu unutmaya zorlandı. Kadın kendi doğasını unutmaya zorlandı. 

Ve ne oldu? 

 

T: Evet, anaerkil toplumun geçmişte nasıl tanımlandığı bile şaşırtıcı. Kadının tek bir 

manevi aile kurmaya ne kadar odaklandığından söz ediliyordu ve sadece o zaman... 

 

IM: Biraz konudan ayrılayım, aslında eşit zamanın geçtiğini biliyor musunuz - altı bin yıl 

anaerkillik ve altı bin yıl ataerkillik oldu. Böyle bir dönüm noktası, sadece söylüyorum. 

 

T: Ama bu arada, bazı arkeolojik kazılarda bile bu nokta çok açık bir şekilde gözlemleniyor, 

eskiden nasıl bir kadın kültü, tam olarak bir anne kültü, sevgi kültü vardı ve yavaş yavaş ... 

 

IM: Çok uzağa gitmeyeceğiz, Ukrayna'dayız ve Trypillia denilen yerden kelimenin tam 

anlamıyla birkaç kilometre uzaktayız. Ve orada sekiz bin yıl öncesine dayanan antik 

yerleşimler vardı. Yani, tam olarak o zamanlar ve dünyada anaerkillik hüküm sürdü. Orada 

ne gözlemliyoruz? Her yerde AllatRa işaretlerini görüyoruz - ruhsal özgürlüğün işareti, 

değil mi? Yine, bunun gerçekten yüceltildiği o kadınları, o imgeleri ve diğer her şeyi 

görüyoruz. Sadece Trypillia'da değil, dünyanın her yerinde bu tür yerleşimler vardı. 



Ve elbette, diyelim ki MÖ 6. binyıl ve 4. binyıldan sonra da vardılar, 3. binyılda bize daha 

yakındılar, ama daha az, daha az ve daha az. Ve bize yaklaştıkça daha da azaldı. Ve son 

zamanlarda ne görüyoruz? AllatRa işaretinin İslam da dahil olmak üzere çeşitli dinlerden 

nasıl yapay bir şekilde kaldırıldığını. Sonuçta, yakın zamana kadar hüküm sürüyordu ve 

şimdi ne görüyoruz? 

 

T: İlginçtir ki bilimde bile son altı bin yılla ilgili bilgiler var, oysa sizin bahsettiğiniz 

dönemle ilgili bilgileri ele alırsak - bu dönüm noktasından önceki ilk altı bin yıl, bilim bunu 

incelemek için acele etmiyor gibi görünüyor. 

 

IM: Yetişkin insanlarla konuşuyoruz ve eğer seks hakkında konuşmaya karar verdiysek, o 

zaman bu konuda da konuşabiliriz; umarız bizi izleyen yetişkin insanlar, tarihin insanlar 

tarafından yazıldığını ve bunun için para ödeyenleri memnun etmek için yazıldığını çok iyi 

anlarlar. Dolayısıyla doğal olarak her şey çarpıtılıyor. 

 

Eğer bugüne kadar herhangi bir ülkede herhangi bir okula girebilirsek, bize kelimenin tam 

anlamıyla yakın zamanda Neandertallerin var olduğunu söyleyeceklerdir, daha sonra da... 

genel olarak konuşursak, Darwin'in teorisine kadar, daha derine inmemek için. İnsanların 

maymunlardan türediğini ve yavaş yavaş evrimleştiğimizi ve bu, özür dilerim, gelişmekte 

olan ilk uygarlık. Ama aslında bu uygarlıklardan çok vardı. 

 

Dile getirdiğiniz konudan sapabiliriz, çünkü gerçekten de mevcut uygarlığı çok aşan 

uygarlıklar olduğu, benzer uygarlıklar olduğu ve birden fazla kez olduğu gerçeğine dair çok 

fazla kanıt korunmuştur. 

 

T: İgor Mihayloviç, İnsanların sorularına, bu konuyla ilgili olarak onları en çok neyin 

ilgilendirdiğine geçmek istiyoruz. 

 

Z: İşte ilk soru: "Seks yapmak iyi midir, kötü müdür?" 

 

T: Karşılaştığımız çok basit bir soru. 

 

IM: Şöyle cevap vereyim: tüm "artıları" ve "eksileri" çıkarırsak, çünkü burada birçok soru 

ortaya çıkıyor... Fiziksel aktivite yapmak iyi mi kötü mü? Basit bir soru. Seks de tıpkı bu 

dünyada ikili olan her şey gibi ikili bir yapı olarak tartışılabilir. 

 

Bir yandan sıradan bir fiziksel aktivite, bir nevi insanların doğal ihtiyacı. Eğer var 

olmasaydı, en azından burada oturuyor olmazdık, değil mi? Ve kimse bizi görmezdi. 

Çünkü bu her şeyden önce bir hayatın başlangıcının süreci. Oysa iyi mi kötü mü? Şöyle 

söyleyeceğim: Hijyen kurallarına uyuluyorsa, şiddet yoksa, karşılıklı rıza ve arzu varsa, o 

zaman burada kötü olan nedir? 

 

T: Psikolojik şiddet ya da başka bir şey mi demek istiyorsun? 

 

IM: Hem psikolojik hem de fiziksel ve benzerleri. Sonuçta bu da sıklıkla kullanılıyor. 

 



T: Evet. Hükmetme konuları, değil mi.. 

 

IM: Elbette. Neden? Çünkü insanların içindeki hayvani özü harekete geçiriyor. Ve temelde, 

günümüzde çoğu insanın seks konusunda hayvanlardan hiçbir farkı yoktur. Yani tam olarak 

bu içgüdüler tarafından yönlendiriliyorlar, en azından bilimin bakış açısından bize söylenen 

bu. Ama bu öyle değil. 

 

İnsanlar hayvan olmaktan çok uzaktır. Elbette bir hayvan kısmı var ve bilinç kendine göre 

bir şey dikte ediyor ve insanları belirli sınırlar içine yerleştirmeye ve diyelim ki hayvanlarla 

aynı kefeye koymaya çalışıyor. Ama insanlar hayvan değildir. İnsanlar (erkekleri 

kastediyorum, kadınlar için nadirdir, çoğunlukla erkeklerde olur) o hayvanlar gibi 

davrandıklarında bile belli bir kısım vardır, ama bunu onlara dikte eden nedir? Hükmetme, 

sahip olma, değil mi? Çünkü seksin bir diğer eşanlamlısı da birbirini sahiplenmektir, öyle 

diyebiliriz, değil mi? 

 

Peki birine sahip olmak ne anlama gelir? Onlar üzerinde güç sahibi olmak demektir. 

Dolayısıyla, bir şeyi kanıtlama ya da bir tür güç elde etme arzusu ve isteği de bu anlara, 

yani mahrem olanlara doğru iter. Oysa seks rızaya dayalı, sevgi içinde, arkadaşlık içindeyse, 

dahası insanlar evliyse, o zaman hiç sorun yok. 

 

T: İgor Mihayloviç, görünüşe göre bazı tıbbi... 

 

IM: Az önce tıp konusuna değindin, tam olarak bir hijyen meselesi, bu son derece önemli. 

Ve tıpla uğraşan biri olarak... deyim yerindeyse, sıvıların değiş tokuş süreçleri 

mikroorganizmaların da değiş tokuşu anlamına geliyor, bu yüzden bunu da unutmayın. 

 

Ama ruhsal hijyen çok daha önemlidir. Bu son derece önemlidir, çünkü insanlar genellikle 

bunu karıştırır ve ne olduğunu anlamazlar. Bilinç sıklıkla iterken, çünkü dediğiniz gibi, 

kadın en yüksek hallere ulaştığında, pratik olarak bedeninden kopar. Ve bu özel anda, 

içinde üretilmekte olan bu güçleri bir nevi yayar. Ve bu güçler, doğada var olduklarını 

bilmese bile bir erkek için son derece tatlıdır. 

 

Öyleyse, deneyelim, böyle bir yönü ele alalım ve birçok izleyici bu anları hatırlayacak ve 

duyacak ve çoğu zaten biliyor... Erkek ne için çabalar? Hükmetse bile, bencil olsa bile ve 

kadının tatminini umursamasa bile, ama öte yandan, tamamen bencil olanların hayvani bir 

içgüdüsü vardır. Güç onları tatmin eder. Kimin üzerinde güç? Kadın üzerindeki güç. Bu da 

basit bir konu değil. Ve burada da düşünmeye değer - bu güç üzerinde güçtür. Kadının 

içinde saklı olan o ilahi güç üzerindeki güç. 

 

Bu tür arzu ve istekleri onun kafasına kim yerleştirir? Bu da düşünmeye değer. Oysa 

erkeklerin çoğu kendilerini tatmin etmeye çalışırken aslında ne için çabalıyorlar? Kadını 

tatmin etmek için. Erkekler neden dev şirketler kurarlar, başarılı erkeklerden bahsediyoruz, 

hiçbir şeye yetmiyorlar. Para için mi, güç için mi? Çoğu kişi "Tabii ki" diyecektir. Peki, 

güce ne için ihtiyaçları var? Kadınları kontrol etmek için. Peki neden kadınlar üzerinde 

kontrole ihtiyaç duyarlar? Diyelim ki kadınlardan aldıkları o görünmez şeyi daha büyük 

ölçüde ve daha sık alabilmek için 



T: Buna kendileri sahipler mi? 

 

IM: Onların dikkati, kadınların kendilerinin dikkati. Böyle bir nokta var. 

 

T: Neden erkekler bunu kendileri üretmiyor? Erkek doğasına göre mi? 

 

IM: Erkek doğası gereği Allat'ın güçlerini üretemez. Onda, Doğu'da buna prana, yaşam 

enerjisi ve benzeri şeyler deniyor - evet, doğuştan beri bulunuyor. Antiallat ise üretilebilir 

ama çoğunlukla eşcinsellikte, özellikle de bir grup varsa. Bunlar bir tür büyü işidir. Ama 

erkek için Allat... hayır. Erkek tüketir. 

 

T: Yani, bu dünyada Allat'ın kaynağı yalnızca... 

 

IM: Kadın. 

 

T: Kadın.  

 

Z: Ve ayrıca şöyle bir şey var.. 

 

IM: Ve aynı zamanda bu güçlerin iletkeni. 

 

Z: Öyle bir nokta var ki, erkeğin seksten ne gibi bir faydası olduğu açık. Peki, kadın için 

seksi ilginç kılan nedir? 

 

IM: Kadın için seks tam olarak bu haller nedeniyle ilginçtir. Sekste modern kadınların 

ilgisini çekecek pek çok şey var: refah, korunma ve deyim yerindeyse bir gelir ve konfor 

kaynağı. 

 

Z: Peki ya görünmeyen tarafı? 

 

IM: Tam olarak bu haller, bedenlerinden koptuklarında, kendilerini Şahsiyet olarak 

hissederler. İşte o zaman, Tatiana'nın bizim için bir kadının örneğini okuduğu gibi, tam da 

o anda gerçek özgürlüğü kazanırlar. Kadın ruhsallık hakkında hiçbir şey bilmese ve kendi 

üzerinde hiç çalışmamış olsa bile, bu durumları yaratma yeteneğine sahiptir, deyim 

yerindeyse, günlük yaşamında hissetmediği şeyleri hisseder ve bu çok çekicidir. Ve burada 

ne bir erkek ne de başka biri herhangi bir rol oynar. Burada tam olarak bu haller baskındır. 

 

T: Evet.  

 

Z: Ama ya bu… 

 

IM: Ama aynı zamanda onun bilincine de hitap ediyorlar. Sonuçta, o hemen yutuluyor. Ve 

bir duygunun, arzuların insanlarda nasıl ortaya çıktığına dikkat edin, nasıl daha dikkatli 

ifade edebilirim... Genel olarak konuşursak, arzu, seks. Ondan sonra ne aktive oluyor? 

 

T: Sistem.  



IM: Bilinç. Maddi arzular ortaya çıkar, başka bir şey, birisi yemek ister. Yani, aktif bir 

bilince sahip bir insanda hayvani doğanın mekanizması devreye girer. Çünkü düşünceler, 

çoğunlukla, her zaman maddi tarafa yönelir. Neden? Basit bir soru. Bu da önemli bir 

faktördür. 

 

T: İgor Mihayloviç, lütfen bize cinsel enerjinin ne olduğunu daha ayrıntılı olarak anlatabilir 

misiniz? Bu konuyu genişletebilir miyiz? 

 

IM:  Cinsel enerji Allat güçlerinin öncüsüdür. Sistemin kendisi uyarır... bu aynı zamanda 

hormonları da etkiler. Yani, bu uyanış gerçekleştiğinde hormonal değişiklikler, hormon 

dalgalanmaları gözlemliyoruz. Başlangıçta cinsel arzuda bir artış olur ve ardından beden bu 

hormonları üretmeye başlar. Doğal olarak, o cinsiyete yönelik fizyolojik bir arzu da ortaya 

çıkar. Ama bunun arkasında, bu cinsel enerjinin arkasında kim var? Çoğunlukla bunun 

arkasında bilinç vardır. Yani, deyim yerindeyse, bu onun rezervlerini yenileme aracıdır. 

 

Z: Peki ya flört? Sonuçta sekse yol açmıyor ama kişinin kafasındaki imgeler. 

 

IM: Hiçbir fark yok. Anlaşılması için, hiçbir fark olmadığını açıklayacağım. İster gerçekte 

eylemler olsun, ister kişinin kafasında eylemler olsun. Flört tam olarak bu cinsel enerjinin 

uyarılmasıdır ve neyi amaçlar? Allat güçlerinin daha sonra üretilmesini. Ne için? Basit bir 

soru. 

 

Z: Öyleyse, eğer insan ruhsal dalgada ise, o zaman esasen... 

 

IM: Burada ayrıca, diyelim ki, maneviyat ile uğraşan, ruhsal yolda olan bir kişi, bu nedenle 

seks yapmıyor. Hayır, bu yanlıştır. Burada günah ya da ahlaka aykırı bir şey yoktur, eğer 

yine hijyen korunursa ve deyim yerindeyse her şey kültürel normlara uygunsa, yani kültürel 

ve ahlaki normlara... ve şu ya da bu toplumda var olan insanların geleneklerine, dinlerine 

ve geri kalan her şeye uygunsa, o zaman burada kötü ya da utanç verici bir şey yoktur. 

 

Z: Doğru. Sıklıkla şu soru duyulur: seks ruhani yolda bir engel midir? 

 

IM: Sistem dışında hiçbir şey engel değildir. Seks ruhsal yolda bir engel olamaz. Başka bir 

şey de şu ki, bekarlık uygulamaları denen uygulamalar var, değil mi? Neden? Çünkü ölüm 

korkusundan sonra seks aslında sistemin en önemli ikinci aracıdır ve bu araçla kişiyi 

köleleştirir, silahsızlandırır ve ruhsal yoldan saptırır. Bu doğru. 

 

T: İgor Mihayloviç, bekârlık konusunu biraz daha açabilir misiniz? Çünkü pek çok insan 

bunun kişiyi tam olarak Tanrı'ya yaklaştıran şey olduğuna, bedende bazı enerjilerin 

birikmesine veya korunmasına yardımcı olduğuna ve bunun da... 

 

IM: Hangi energiler? İyi bir soru.  

 

T: …aydınlanma hali. 

 



IM: Eğer insan bir pil olsaydı, bunu yapabilirdi, öyle değil mi? Bir miktar enerji 

biriktirebilir ve sonra bunu bir şey üzerinde kullanabilirdi. Çoğunlukla, insanın ürettiği bu 

cinsel enerjiler, özellikle de kadının ürettiği enerjiler. Bu arada, erkek de bunları tüketir, 

hisseder ve çok güçlü bir şekilde hisseder. Bu ayrı bir konu. Bekarlık nedir? 

 

Bekârlık, insanın kendi içindeki şeytanın gücünden, onun araçlarından birinden tam olarak 

kurtulması anlamına gelir. Buna gerçekten ruhsal yolda olanlar ve özellikle seks söz 

konusu olduğunda kendilerine dayatılan düşünce ve arzularla baş edemeyenler ihtiyaç 

duyar. Seks kötü ya da yanlış bir şey olduğu için değil. Hayır. Sadece bu onun içinde 

hüküm sürdüğü ve yeteneklerini sınırladığı için. İşte bu yüzden kişi bekârlığı benimser. 

Ancak, bekarlık onun yakın ilişki kurmadığı anlamına gelmez. Söylemeye gerek yok, yakın 

ilişkiye girmez ama bunları da düşünmez ve kafasında bu konuda tek bir düşünceyi bile 

desteklemez. İşte o zaman bekarlık olur. 

 

Oysa bir insan, bunu düşünürse ve bunu düşünmemeyi düşünürse ve bu böyle devam 

ederse ve bu tüm gün boyunca sürerse. Bu ne tür bir bekarlıktır, arkadaşlar? Bunlar oyun, 

yine bilincin oyunları. 

 

T: Pek çok kişi seksin sevgi olduğunu ve sevginin Tanrı'ya götürdüğünü yazıyor. Bu 

gerçekte de böyle mi? 

 

IM: Seks sevgi değildir. Fiziksel aktivite sevgi midir? Basit bir soru. İnsanlar tenis oynuyor, 

bu sevgi midir Bu, spordur, bunlar belirli fiziksel egzersizler evet, genellikle aynı 

cinsiyetten olan birkaç partnerin oyununa dayanır. Modern dünyada, bu aslında... Sevginin 

bununla ne ilgisi var? Ve eğer seks ortadan kaldırılırsa, sevgi de ortadan kalkar mı? O 

zaman bu nedir: sevgi mi seks mi? 

 

Sevgi Tanrı'ya götürür. İnsan, özür dilerim, biriyle seks yaptığı için gerçekten bir yere 

varabilir mi? Hijyene dikkat etmezlerse, sonunda... meslektaşlarımı ziyaret edecekler, ama 

daha fazlası değil. 

 

T: Ayrıca, İgor Mihayloviç, seks ve ölüm korkusu konusuna değindiniz... sistemin bu 

noktaları kullandığını söylediniz (IM: Elbette). Gerçekten de modern tüketim toplumunda, 

tam olarak kitle iletişim araçları aracılığıyla, ... sadece çevredeki alan aracılığıyla, bu cinsel 

imgeler konusunun tam olarak nasıl teşvik edildiğini gözlemleyebiliriz. 

 

Çünkü esasen, özellikle reklam piyasasından biliyorum ki, cinsel imajların empoze 

edilmesi gibi konular kullanılıyor ve çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Çünkü şiddet ve 

korku söz konusu olduğunda, en azından bazı yasal düzenlemeler var, ama tam olarak seks 

konularında, sistem bir şekilde aktiftir ve aktif olarak bu görüntüleri teşvik ediyor. Ve bir 

yandan hayal gücü aktif bir şekilde çalışıyor, bu konu insanın içinde aktif bir şekilde 

uyarılıyor, diğer yandan da toplum tarafından belirli kısıtlamalar getiriliyor. Yani bu öyle 

bir şey ki insanın içini parçalıyor... 

 

Z: Ahlak normları. 

 



T: Ahlak normları, doğru. Yani, insanın içini parçalıyor. 

 

IM: Bu çok doğal. Bir göz atalım. Örneğin saç rengi ya da başka bir şey için genel kabul 

görmüş bir moda var diyelim. Burada da bazı insanlar kendilerini öne çıkarıyorlar, 

kendilerine ne isim verirlerse versinler, ama keskin bir şekilde öne çıkıyorlar. Ne için? 

Bunun arkasında aslında ne var? 

 

T: Arzu… Alfa-erkeklik. Evet. 

 

IM: Alfa-kadınlar, alfa-erkekler.  Yani, başkaları için daha dikkat çekici olmak amacıyla 

kalabalık içinde öne çıkmak. Bunun arkasında ne var? Seks arzusu. Peki bu seks arzusu 

kişinin kendisinden mi geliyor, yoksa ona dayatılıyor mu? Ve burada bir soru ortaya 

çıkıyor, evet: hayvanlar neden seks yapıyor, türlerin çoğalması için diyelim? Yine de, evet, 

insanlar gibi olan bazı hayvanlar var, onlar için bu çekici. 

 

T: Yani, bu temel zihniyetler, değil mi? Seks ve ölüm korkusu... 

 

IM: Sistem bu sayede insanı manipüle eder. Ve bunlar, diyelim ki ruhsal yolunda aşması 

gereken muhafızlardır. Eğer insan bağımlılıktan kurtulursa - seksten değil, diktatörlükten. 

Bunun yalnızca insanın yararına kullanılabilecek ama aynı zamanda zarar da verebilecek 

bir araç olduğunu fark etmeye başladığında, kişi bunu dikkatli bir şekilde kullanır ya da hiç 

kullanmaz. Bu onun seçimi, onun işi. Ama sistemin kendisine dayattığı bağımlılıktan 

kurtulur. Seks için çabalamasından ya da seks arzusundan değil, her şeyden önce bu 

konudaki manipülasyondan. 

 

İşte basit bir örnek: eğer kişi bugün ya da yarın seks yapmayacaksa... hayat bu. Neden bunu 

düşünelim ki? Sonuçta, dikkat ve zamandan daha değerli bir şey yoktur. Zhanna'nın dediği 

gibi, kişi dikkatini görüntülere verdiğinde ve sonuçta, sistem bu süreç boyunca hem 

görüntülerde hem de gerçekte kesinlikle aynı şekilde yiyor. Kişi bir şey kaybeder mi? 

Kaybeder ve çok şey kaybeder. Ruhsal gelişim için harcayabileceği güçleri ve zamanı 

kaybeder. Ruhsal Dünya ile temasını kaybeder. 

 

Şu anda ölü bir yaratıktan başka bir şey değilse ne anlamı var? Öyle değil mi? Ve seks 

konusu kişinin ruhsal arzusunu tamamen tüketir ve boğar. Ve sistemin yarattığı yalanlar ve 

aldatmacalar, "Bu kişiyle birlikte olduğumda, onunla seks yaptığımda, birbirimizi 

hissediyoruz, bundan sonra iyi hissediyoruz..." diye dayatıyor. Özür dilerim, bunlar 

hormonal dalgalanmalar ve sistem yine bu illüzyonu destekliyor. 

 

Her ikisi de bu güçleri sistemi beslemek için harcadığında iyi, evet... Peki, bunun neresi 

iyi? Bu güçler örneğin türlerin çoğalması veya başka bir şey için ya da sadece birbirlerini 

tatmin etmek için harcandığında iyidir. Ama işin içine ruhsal boyutlar da girdiğinde, bu tam 

bir yanılgıdır. 

 

Z: Ve işte çok sık karşılaşılan bir konu, "Birlikte ruhsal yolu takip ediyoruz ve seks 

sırasında Lotus uyguluyoruz." 

 



IM: Lotus nedir? Lotus ruhsal bir uygulamadır, yani insanın kendini tamamen adaması 

gereken çok derin manevi bir uygulamadır, bilinç yoluyla değil, Şahsiyet yoluyla. Bu 

Ruhsal Dünya ile temastır. Buna din açısından bakarsak, örneğin Hıristiyanlık açısından, 

sunakta, Tanrı'nın yüzünün önünde durmakla aynı şeydir. 

 

Peki bu zamanda ne yapıyorsunuz? Siz ve eşiniz Lotus yaparken ve seks yaparken Tanrı'ya 

gidiyorsunuz, değil mi? Sunakta böyle mi yapılır? Basit bir soru. Hiç kimse bunu 

düşünmez. Oysa burada bunu yapabilirsiniz, Tanrı görmez, değil mi? Bu basit bir soru. 

Ancak insanlar sadece bu kadim meditatif ya da sizin deyiminizle ruhsal uygulamayı 

yapmakla kalmıyor (T: Dualar ve mantralar okuyorlar, evet), aynı zamanda seks sırasında 

çeşitli büyü teknikleri, dualar, mantralar ve daha pek çok şey kullanıyorlar. Dürüst olmak 

gerekirse bu anlayışın ötesinde bir şey. 

 

Bir başka şey de, özellikle kadınlar için (erkeklere zararı olmaz), zirve durumlarından 

hemen sonra, yukarı uçup sonra geri indiğinde, burada dünyevi, sıradan ve ölülerle ilgili 

düşünceleri bırakmalıdır. Yıkanmamış bulaşıkları veya başka bir şeyi ya da bir yere 

koşması gerektiğini unutmalıdır. 

 

Bu noktada, evet, dini inançlarınıza bağlı olarak bir dua veya meditatif bir uygulama 

yapılabilir. İşte o zaman faydalı olacaktır. Neden? Çünkü ruhsal olana yönlendirilen içsel 

bir güç vardır. O zaman faydalı olur. Ama bu, duanın daha başarılı olması için seks 

yapmanız gerektiği anlamına gelmez, böylece siz... Tanrı'nın sizi duyması için. Hayır, hayır. 

 

Sistemin yeme arzusunu ruhsal arzularınızla karıştırmayın. Ve en önemlisi, bunu kimseye 

anlatmamalısınız - bunu nasıl kullandığınızı ve hangi sonuçları elde ettiğinizi. Sonuçta 

insanlar genellikle bu konuda da konuşur: "Seks sırasında şunu ya da bunu yaptık. Ve 

gerçekten hissettik ki..." Sistem onu içeri atacak, kafanızda güzel resimlerle sizin için bir 

illüzyon yaratacaktır. Ama resimleriniz üç boyutlu olacaktır. Oysa Ruhsal Dünya üç 

boyutlu değildir (T: İşte bu yüzden tehlikeli...). 

 

Ve bunu anlatan herkes, gerçekleşen fizyolojik hislerden bahsediyor, değil mi? Yani 

fiziksel bedende. Yine, üç boyutlu resimler hakkında, onlara hangi vizyonları attığı 

hakkında. Onları kim atıyor? Bilinç. Peki insana bunu kim anlatıyor? Gerçeklerden uzak 

olan insanlar, insanın gerçekte ne olduğunu, Şahsiyet olarak kim olduğunu anlamayanlar. 

Kendisini, bilinç mi yoksa Şahsiyet mi olduğunu, nerede olduğunu ve kim olduğunu bile 

ayıramaz veya tanımlayamaz. Ve bu durumda, elbette, sistem onu kör bir kedi yavrusu gibi 

manipüle eder ve kişinin kendi arzuları olarak algıladığı arzularını dayatır. 

 

T: Sistemin insana yanlış hisler empoze ettiğini söyleyebilir miyiz? 

 

IM: Bu her zaman olur. Bu her zaman böyledir. 

 

T: İgor Mihayloviç, ama nasıl... şimdi insanlar arasında bir soru ortaya çıkıyor, diyelim ki 

ruhsal açıdan faydalı olacak şekilde...... ruhsal açıdan zarar vermeyecek şekilde nasıl seks 

yapmalı? 

 



IM: Bunu az önce söyledim. Ruhsal açıdan zarar vermemek için şu kurala uyulmalıdır: 

hijyen (çünkü bedeniniz hasta olduğunda dikkatinizi dağıtır) ve ruhsal hijyen, yani... 

Karıştırmayın ve harcamayın. 

 

Z: Bekarlık hakkında, yani güçlerin biriktirilmesi hakkında başka bir soru daha var. 

Erkeklerin uzun süre cinsel ilişkiden uzak duramadıkları, kadınların ise yıllarca uzak 

durabildikleri yönünde bir görüş var. 

 

IM: Basitçe ifade edeyim: sekiz bin yıl önce, insanoğlu kesinlikle değişmedi, insanlar 

çoğalmak için seks yapıyorlardı, oysa altı bin yıl önce işte tam olarak orada, insanların 

bilincine aktif olarak empoze edilmeye başlanan seks kültü başladı. Neden? Bir hükümet 

düzeni ortaya çıktı ve uygarlık gelişmeye başladı. Hemen ne gelişmeye başladı? Ölüm 

korkusu ve seks kültü. Öyle değil mi? 

 

Z: Güçlü bir kontrol kolu. 

 

IM: Elbette. Ve daha sonra, bekarlığın beden için zararlı olduğu gibi düşünce yapıları 

ortaya çıkmaya başladı. Peki bunun nesi zararlı? Basit bir soru. Ne zararı olacak? Sonuçta 

beden fazla olanı atar ve geri dönüştürmesi gerekeni geri dönüştürür. Başka nasıl zararlı 

olabilir? Psikolojik açıdan mı? Ama pardon, psikolojik bakış açısı nedir? Size bir şey 

yaptıran şeytanın kafanızdaki diktatörlüğüdür. 

 

Ruhsal yola tam olarak bunun için tasarlanmıştır: onu kendi içinizde yenmek, onu aşmak ve 

yolunuza devam etmek. Öyle değil mi? Ben burada ne erkekler ne de kadınlar için bir 

sakınca görmüyorum. Bu herkesin kişisel meselesi. Birisi sabahları fiziksel egzersiz yapar, 

birisi yapmaz. Dişlerini fırçalamayan insanlar var ve fırçalayacak hiçbir şeyi olmayan 

insanlar var. Bunda yanlış olan ne? Bu komik, ama... 

 

Z: Evet, sadece bu genellikle çevredeki insanların fikirlerine bağlıdır, yani... 

 

IM: Kesinlikle. Ve burada haklısınız. Sonuçta, sadece insanların bu seks etrafında 

konuşmalarıyla belirli bir hale yaratılıyor. Peki insanlar kim? Onlar... Üzgünüm dostlar, 

ama çoğu zaman maymunlar gibi davranıyor, birbirimizi kopyalıyor ve birinin ardından bir 

şeyi tekrar ediyoruz. Aptalca ve çoğu zaman yanlış bir şekilde. Size çocuklarla ilgili basit 

bir örnek vereceğim. 

 

Çocuklarla uğraşan ya da onlara sahip olan pek çok kişi, bunu kendileri de bilir ve 

doğrulayabilir. Bir çocuktan kısa ve güzel bir şiiri ezberlemesini istemek problemdir. Ama 

çocuk müstehcen bir şarkı duyduğunda, onu kelimesi kelimesine ezberler. İyi bir şarkıyı ise 

hatırlamaz. Neden? Ve neden bir insan gerçekten yararlı olmayan bilgilere tam olarak ilgi 

duyar ve neden bunlar bilincine kaydedilir? Ve neden bir insan... diyelim ki toplum için 

pek de faydalı olmayan birini taklit etmeye çalışır? Ya da pek hoş olmayan düşünceler uzun 

süre hatırlanır. 

 

Basit bir örnek: bir adam bir mağazaya, bir bankaya gitti, nerede olduğu önemli değil ve bir 

sahne gördü ya da duydu. Her şey iyiydi, bir kişiyle konuştu, sonra bir başkasıyla, ama 



sonra biri biriyle tartıştı ve duygusal bir şey hakkında konuştu. Ne oluyor? Duygusal olarak 

enfekte olur. Ve bu kişi eve ya da işe döner, nerede olduğu önemli değildir ve aynı 

tonlamalarla, aynı şekilde anlatmaya başlar. Neden? Basit bir soru. 

 

Hiçbiriniz kendinize sormadınız mı, öyle söyleyelim, bunu neden yapıyorsunuz? Neden 

kötülüğü çoğaltıyorsunuz? Sonuçta iyi olan bu değil. Televizyonda da aynı durum söz 

konusu. Bize ne gösteriyorlar ve bizi neye alıştırıyorlar? İyi bir şeye mi? Hayır. Dolayısıyla 

kötülük, biz ona izin verdiğimiz sürece var. Her şeyden önce kafamızın içinde. Eğer onu 

aptallıkla birlikte kafamızdan çıkarırsak, geriye saf ve iyi olan kalır. Öyle değil mi? Seksle 

ilgili olanlar da dahil. 

 

Z: Evet, bir de gençlerden gelen şu soru var. Genç bir adam düşünceleri olduğunu yazıyor 

ve... "belki de bir melek gibi iffetli olmak daha iyidir, aptalca bir şey yapıp seks yaparsam, 

muhtemelen bu benim tamamen ruhsal çöküşüm olacaktır." 

 

IM: Bu saçmalığı etkisiz hale getirmek için burada küçük bir espri yapacağım. Melekler 

neden seks yapmaz? 

 

T: Onlar cisimsiz varlıklardır. 

 

Zh: Bununla hiç bir ilgileri yok. 

 

IM: Bununla hiç bir ilgileri yok, doğru. İşte tüm cevap burada. Eğer bir bedenleri olsaydı 

fiziksel aktivite yaparlardı, cinsel organları olsaydı seks yaparlardı. Ben sadece bir örnek 

veriyorum... Bu kişiye gelince... "İffetli, bakire" diyor. İffet bekaret kelimesi (Rusça 

tselomudriye) ne anlama geliyor? Bunun nasıl istismar edildiğini anlıyorum. Bugünlerde. 

Edebiyatta. Peki siz bu kelimeden ne anlıyorsunuz? 

 

T: Saflık. 

 

IM: Neyin saflığı? 

 

T: İçsel saflık 

 

IM: Sonuçta, kelimenin kendisi kendi adına konuşuyor. "Tam bilgelik" anlamına gelir. 

Yani, bilgiye sahip olan insan: dediğiniz gibi, gerçek, basit ve saf olan. Ve iffetli olmak 

seks yapmamak anlamına gelmez. Bilgiye sahip olmak anlamına gelir. Ve sadece ona sahip 

olmak değil, aynı zamanda bir Bilgi insanı olmak, dolayısıyla bu bilgiyi her şeyden önce 

kendisiyle ilgili olarak kullanmaktır. 

 

Eğer bu kişi iffetli olursa, böyle saçma soruları olmayacaktır. Ve herhangi bir enerji 

biriktirmesine de gerek kalmaz, çünkü o bir pil değildir. Seksin bir enerji kaynağı 

olmadığını söylemiyorum. Öyledir. Fizik açısından bakıldığında bile, sürtünmenin sıradan 

yönleri serbest elektronlara neden olur, öyle değil mi? Soru farklı - seks tezahüre katkıda 

bulunur ve bir araç olarak çok eski zamanlardan beri artan enerji dalgalanması için 



kullanılmıştır. İnsanlar bu dalgalanmayla ve bu enerjiyle, bu genç adam gibi sadece bilinç 

tarafından kontrol edildiklerinde ne yaparlar? 

 

T: İgor Mihayloviç, az önce bu dalgalanmalardan, bunların her zaman var olduğundan, her 

zaman üretildiğinden bahsettiniz. Tarihte iffetli insan gruplarının, özellikle de iffetli genç 

kadınların olduğu vakaların bilindiği gerçeğinden bahsetmek istiyorum. İffetin 

(tselomudriye) Bilgiye sahip olmak anlamına geldiğini söylemeniz çok ilginç. Ve Sümer 

öncesi dönemde tam olarak bu tür gruplardan bahsediliyor, Sümerlerde "Tanrı'nın kız 

kardeşleri" olduğu özellikle anlatılıyor. 

 

IM: Vardı... Ben sadece bu grupların orada olduğunu, Sümer döneminde bile var 

olduklarını söylemek istedim. Daha sonra da var oldular. Bu normaldir, bu doğaldır. 

 

T: Tüm uygarlığın, toplumun varoluşu için kadının kutsal rolü nedir? Bu konuyu biraz daha 

açabilir miyiz? 

 

IM: Bir kadının mı yoksa kadın gruplarının mı?  

 

T: Kadın gruplarının. 

 

IM: Bu çok büyük bir fark. Kadının kendisi bir birey olarak hayat verme kapasitesine sahip 

olduğu için. Ve... şüphesiz. Ama bir grup, özellikle de açık bir grupsa, yani herkes için 

çalışıyorsa, tüm insan topluluğuna, yani tüm insanlara Hayat verme kapasitesine sahiptir. 

Ve buradaki fark çok büyüktür. Ama dediğin gibi, bu grupların amacı nedir? Önemli olan 

Hayat. Bu yaşam süresince bile elde edilebilen, Hayatın nihai bir sonunun olmadığı Gerçek 

Hayat. Bu grupların amacı budur. 

 

T: İgor Mihayloviç, şimdi öyle bir konuya geldik ki, bence toplumun ruhsal gelişimi için 

önemli bir konu - bu kadın grupları konusu. Çünkü tarihte her zaman, farklı kıtalarda, farklı 

dinlerde, hatta diyelim ki dinler kurulmadan önce bile kadın gruplarının varlığından 

bahsedilmesi ilginçtir. Ve biz gerçekten okumak istiyoruz... Diyelim ki, her şeyi 

okuyamayız, ama daha açıklayıcı olan bazı örnekleri okuyabiliriz. Çünkü bu grupların 

neden var olduğunu ve ne için kurulduklarını daha iyi anlayabilmek için bu örnekler 

hakkında yorum yapmanızı gerçekten çok isteriz. İzin verir misiniz? 

 

IM: Devam et. 

 

T: Sen okuyabilir misin?  

 

IM: Deneyelim. 

 

Z: Doğru. Hinduizm'in kutsal metni olan Agni Purana'da İlahi Dişiliğin veçheleri olan 8 

anne ve 64 yoginiden bahsedildiği gerçeğiyle başlamak istiyoruz. Ve onların dünyaları 

yaratma ve yok etme yeteneklerinden bahsediliyor. 

 



Dahası, Hindistan'da Devadasiler vardı: deva - tanrı, dâsî - kadın köle olarak tercüme edilir. 

Hindistan'da bir tanrıya hizmet eden kızlara bu isim verilirdi. Ve eğitimin bir sonucu olarak 

Devadasis'lerin bedenleri Tanrıça Lakshmi'nin saf güç ve enerjisinin aktığı "kutsal kaplar" 

haline gelirdi. 

 

IM: Bir yorum ekleyeceğim. Bu modern bir yorumdur - "Tanrı'nın kadın köleleri". 

Yaşamları boyunca hiçbir zaman böyle adlandırılmadılar.  

 

Z: Gerçekte hizmet ettiler. 

 

IM: Hizmet etmek ve köle olmak arasında büyük bir fark vardır. Sadece şeytanın köleleri 

vardır. Tanrı'nın kölesi yoktur. 

 

Z: Doğru. Bunun yanısıra, süptil titreşimlerin en ufak nüanslarına karşı duyarlıydılar; 

görünmez planların güçlü enerjilerini ustalıkla algılayabilir ve onları etkileyebiliyorlardı. 

Ayrıca Devadasis'in enerjisinin tüm krallığa ve tüm dünyaya, yaşayan her şeye 

kutsamaların akışını sağladığına inanılırdı. 

 

T: Ayrıca aşağıdaki örnekler de vardır. Bu, Kenan topraklarında, yani bugünkü İsrail, 

Suriye ve Ürdün'de yaşayan kadınlarla ilgilidir. Aşk, bereket ve cinsel coşku tanrıçası 

Qetesh'in tapınak hizmetkarlarına Kedeshas denirdi - ve bu kelime her zaman "kutsal 

olmak" anlamına geliyordu. 

 

Ancak, kilisenin otoritesi geldiğinde, kesinlikle ayarlamalarını yaptı ve her şeyi çarpıttı. Ve 

özellikle de tüm bu kutsal gizemleri ve önceki yüzyılların kadim bilgilerini çarpıttı. Ve o 

zamandan beri bu kadınlar "hafifmeşrep kadınlar" ve "Tanrı Yahova'nın hain kadınları" 

olarak adlandırıldılar. Ve tam olarak... 

 

IM: Küçük bir düzeltme yapmama izin verin. Sonuçta, örneğin, yüzyıllar boyunca Mecdelli 

Meryem'e (Mary Magdalene) hafifmeşrep kadın denmişti, daha sonra bunun için özür 

dilediler, peki neden? 

 

T: Ancak, bilinçte şu şekilde düzeltildi ... 

 

IM: Ve onlar da aynı şekilde adlandırıldı. Sonuçta bu sadece organizasyonun çıkarları için 

verilen bir mücadeleydi, insanların manevi kurtuluşu için değil. Bununla birlikte, şimdi 

bahsettiğiniz tüm bu gruplar - bunlardan çok sayıda olduğu açıktır. Ama bunlar, diyelim ki, 

çağdaş uygarlığımızın başlangıcında var olan ilk grubun yankılarıdır, 12 bin yıl önce 

oluşturuldu. 

 

Ve sadece düşünün, 6 bin yıl boyunca bu grup şeytanı dizginliyordu. Ve 6 bin yıl boyunca 

hiç savaş olmadı, şeytanın burada gücü yoktu. Şimdi Allat kızkardeşlerden bahsediyorum. 

Allat kızkardeşler demişken, ya da onlara "cennet kuşları" da deniyordu... Neden? Çünkü 

onlar dünyalar arasında ikamet ediyorlardı. O dünyaya gitmediler ama dünyalı olarak da 

adlandırılamazlardı. Evet, bedenleri vardı, evet, bedenlerini kullanıyorlardı ama ne için 

kullanıyorlardı? Böylece, tam da bu kopuş anlarında bir sıçrama tahtası gibi... 



Tıpkı konuşmamızın başında okuduğunuz gibi, bir kadın dalgalandığında... Ve ondan 

uzaklaşarak daha da ileri gittiler ve daha da derine daldılar, yükseklere uçuyorlardı. Ve 

oradan, onları hisseden, onları anlayan herkese huzur veren ve Hayat veren şeyi 

getiriyorlardı. İnsanların anlaması için onları sıradan ve dünyevi bir şeyle karşılaştırırdım... 

 

Japonya'da kadınlar vardı (hala var) - ama - bunlar inci dalgıçları. Çok derinlere dalarlardı. 

Erkeklerin yapabildiğinden daha derine ve su altında çok daha fazla zaman geçirirlerdi. Ve 

doğal olarak en büyük ve en değerli incileri onlar elde ederlerdi. Ve toplulukları bu 

yetenekleri sayesinde yaşıyordu, çünkü inciler pahalıydı ve bu onların var olmasını 

mümkün kılıyordu. Ve burada.. 

 

Bu tam olarak doğru bir paralellik değil, ama en azından bu kadınların amacının ne 

olduğuna dair bir fikir veriyor. Cinsel pratikleri de kullanarak... Yine, bunu bu dünyada 

alışık olduğumuz seks olarak ele almak aptalca. Her ne kadar dışarıdan bakan birinin 

gözüyle bakılsa da, ne görecek ki? Aralarında erkek olmadığı için birbirleriyle seks yapan 

kadınlar. Genel olarak konuşursak, bu tür gruplarda bir erkek ancak grup oluşumunun 

başlangıcında orada olabilirdi. Ve onun işlevi tam olarak kadınlar tarafından sömürülmekti. 

Onu bir "patlama" için "ateşleyici" olarak kullanıyorlardı. 

 

Böyle bir paralellik için kusura bakmayın, başka türlü adlandırılamaz. Daha sonra grup 

kurulduğunda erkek bireyler ortalıkta bile olamıyordu, Çünkü erkek enerjisi (ki bu tüketim 

enerjisidir) orada gereksizdi. Saflıkta birleşerek, tek bir bütün olarak cennete uçuyorlardı ve 

bunu getiriyorlardı... bunu kelimelerle tarif etmek imkansız. Getirdikleri bu güç kaynağıyla, 

bu Hayat ile kıyaslandığında ne tür incilerden, ne tür elmaslardan ya da herhangi bir şeyden 

bahsedebiliriz ki? Ama yine de, evet, muazzam bir güce sahiptiler ve programlardan 

birinde sizinle Allat kızkardeşlerin ovaları dağlara ve dağları ovalara dönüştürebildikleri 

gerçeğinden bahsetmiştik. Ve bu gerçekten de böyledir. 

 

Ama asıl görevleri bu değildi. İklimi etkilemek, durdurmak... - bu onların ana görevi değil. 

Asıl görevleri şeytanı dizginlemek ve arzulayanlara Hayat vermektir. Ve burada küçük bir 

nüans var. Bu ne anlama geliyor: kim onlarla birlikte, kim hissetti ve kim algıladı, kime 

verilecek ve nasıl verilecek? İnsanların anlaması için tekrar dünyamıza döneceğim. Çünkü 

şimdi bildiğimiz bir şey hakkında konuşuyoruz... Bundan uzak olan insanlar için bu pek net 

değil. 

 

Sadece hayal edin sevgili dostlar: diyelim ki kulaklıkla belli bir melodiyi dinliyorsunuz - 

ritmik, hoş bir müzik. Doğal olarak, tıpkı şu anda kızların yaptığı gibi, istemsizce ritme 

göre hareket etmeye başlıyorsunuz. Aynı dalga boyundasınızdır, kulaklıktan geliyor olsa da 

bu müzikle belirli bir rezonans içindesinizdir. Belli bir ritim yaratıyor. Doğal olarak, aynı 

hisler ve duygular ortaya çıkıyor, değil mi? Bir de bu müziği duymayan bir kişi var, o 

sizinle rezonansta değil ama farklı bir müzik dinliyor. Diyelim ki siz melodik, hoş ve ritmik 

bir müzik dinliyorsunuz, o ise şiddetli ve sert bir müzik dinliyor. Sizinle rezonansa girer 

mi? Hayır, sizinle uyumsuzluk içinde olacaktır. Bu çok büyük bir farktır.  

 

Ve şimdi... Bu örneğin anlaşılması için bir örnek daha vereceğim... Örneğin radyoyu ele 

alalım. Ben belli bir dalgayı açtım, siz de aynı dalgayı açtınız, siz arkadaşlarımız da bu 



dalgayı açtınız - ve şimdi aynı dalgayı dinliyoruz. Biz de neyin içine giriyoruz? Belirli bir 

rezonansa. Şu anda ortak bir bilgi alanıyla birleşmiş durumdayız. İçimizde belli türden 

düşünceler ortaya çıkıyor. Evet, sistemden, basmakalıp olarak. Basmakalıp olarak, eğer 

dikkatimizi bir konuya verirsek, onları herkesin kafasına neredeyse aynı şekilde yerleştirir. 

Ve işte tamamen farklı bir dalgayı dinleyen bir kişi geliyor. Bizi anlayacak mı? 

Anlamayacak. Bu durumda da durum aynıdır. 

 

Bunun nasıl olduğunu anlamak için, insanlar gerçekten ruhsal olanla yaşadıklarında, Ruhsal 

Dünyanın dalgasına, Sevgiye, gerçek Sevgiye uyumlanmışlardı, başlangıçta bahsettiğimiz 

fiziksel aktivite sevgisi gibi değil. Onlar gerçekten Tanrı için çabaladılar. Ve bu armağanlar, 

Allat kızkardeşlerin ama dalgıçları gibi elde ettikleri bu göksel inciler, o kadar paha 

biçilmezdi ki, bu öylesine büyük bir güçtü ki, onu izleyen insanların yolunu kat kat 

kısaltıyordu. Ve insanlara bu dürtüleri veren her uygulamaları bu topluluk tarafından 

hissedildi. Doğal olarak insanlar güçlendi, sistem ise güçsüz kaldı. 

 

Ve burada bir nüans daha var - sistem son derece güçlü. Bu anlayışta sistemden kastım, 

eğer dini terimlerle ifade edersek, şeytan ya da İblis, nasıl adlandırırsak adlandıralım. 

Sistem budur. Ama bireyler üzerinde, insan grupları üzerinde gücü vardır. Ancak tüm 

insanlık tek bir ruhsal amaç etrafında birleşirse, özellikle de "cennet kuşları" gibi 

yardımcılar olduğu zaman, sistem güçsüz hale gelir. Bu gerçekten harika bir şey. 

 

Öte yandan, bunu altı bin yıl boyunca korumayı başardılar. Ama sonunda o da çürümeye 

yüz tuttu. Ve burada da biraz bahsetmek istiyorum: Allat kızkardeşler gittikten sonra 

yardımcıları kaldı. Şimdi, yapı hakkında birkaç söz. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, on iki 

Allat kızkardeş vardı. Her birinin asistanları vardı. Ve orada bulunan bu beş asistan da Allat 

kızkardeşlerle birleşik bir grup oluşturdu. Ama Allat kızkardeşler dediğimiz kişiler 

gerçekten de kuş gibiydiler. Onlar zamanlarının çoğunu dünyalar arasında geçirirken, 

yardımcıları sadece bu dünyada yaşamalarına yardımcı oluyordu. 

 

İşte basit bir örnek. Umarım arkadaşlarımız bunun ne kadar önemli ve değerli olduğunu 

anlamışlardır. Elde ettikleri incilere paha biçilemezdi. Ve düşünün, bu inciler için dalmak 

yerine, kendileri için yemek hazırlamak, kıyafetlerini yıkamak zorundaydılar. Modern 

dünyada olduğu gibi, sıradan bir şekilde, yatağı yapmak. Bir tür doğal insan ihtiyaçları. 

Bunlar gün içinde ne kadar zaman alır? Çok fazla zaman. Oysa onların zamanı insanlık için 

son derece değerli. Ve insanlığa incileri sağlamadıklarında, insanlık daha da fakirleşti. Ben 

sadece insani terimlerle konuşuyorum. 

 

Bu nedenle, bu işi onlar için yapan yardımcıları olması doğaldır. Bu güce sahip değillerdi 

ama geri dönmeyenlerin yerini almaya hazırlanıyorlardı. Sonuçta bu da oldu, geri 

dönmeyenler oldu. O zaman görevlilerden biri, en değerli olanı, boşalan yeri alırdı. Bu 

"cennet kuşlarının" yapısı böyle oluşmuştu, onları başka türlü adlandırmanın bir yolu yoktu. 

Ancak onlar gittikten sonra, şeytan gerçekten yenildiğinde, Allat'hiara - size bahsettiğim 

yardımcılar - kaldı. Ve esasen ateşin yanmasını sağladılar. Ateş, "ocaktaki ateş" anlamında 

değil, ya da "Kadın ocağın bekçisidir" dedikleri gibi, değil mi? 

 



Bu tam olarak oradan kaynaklanıyordu, bu içsel alev hakkında söyleniyordu ve sadece, 

bugünlerde saygın tarihçilerimizin bize açıkladığı gibi, kadının ateşi, evdeki ocağı bir 

mağarada bir yerde tuttuğu, ateşin değerli olduğu, böylece sönmeyeceği anlamına 

gelmiyordu. Bu çok saçma, inanın bana. Tam olarak içsel alev hakkında, paha biçilemez 

hediye hakkında söylenmiştir. Ve Allat'hiara'ya geri dönersek, üstlendikleri işlev tam 

olarak buydu. 

 

Yüzyıllar geçti, bin yıllar geçti ve öyle oldu ki liderlerden biri, kıdemli Allat'hiara, 

insanların nasıl yaşadığını görmek için sık sık kız kardeşleriyle birlikte dünyada insanların 

arasındaydı. Allat'hiara'nın böyle bir uygulaması vardı. Allat kızkardeşler için bu kabul 

edilemezdi. Allat'hiara için ise... zamanla dünyaya, insanlara alıştılar ve doğal olarak olan 

oldu. Sıradan şeylere çok dikkat ederdi: diyelim ki güzel kıyafetlere ya da başka bir şeye. 

 

Dikkatini sıradan dünyevi şeylere verdi. Sistem buna çok çabuk tepki verdi. Onun bir 

adama aşık olmasını sağladı. Dünyevi şeylere aşık olduğu için, bu dünyevi bir ilgiye sahip 

olduğu anlamına gelir. Doğal olarak, sistem ona bir erkek sunarak onu baştan çıkardı. Ve o 

da bir erkek çocuk doğurdu. Ve zaten kontrol altında olduğu için, onun için tüm dünya 

çocuğuna, oğluna indi ve ona güç verdi. Bu anaerkilliğin sona erdiği andı. 

 

Ve kelimenin tam anlamıyla bundan birkaç yüzyıl sonra... (Yüzyılların altını çiziyorum - 

Allat kızkardeşler tarafından kurulan ataletin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için) Birkaç 

yüzyıl sonra, El'in takipçilerinin yönetmeye başladığı ilk devletlerden biri ortaya çıktı. Yani, 

şeytanın hizmetkârları ya da köleleri. Dünya bu şekilde "medenileşti". Bu üzücü bir 

hikaye... 

 

Ve şimdi not edin, onlar, yani Allat kardeşler, tüm toplum için çalıştılar. Oysa okuduğunuz 

bu gruplar devlet için çalıştılar, diyelim ki bazı topluluklar için, sınırlı sayıda insan için 

çalıştılar. Kapalı düzenler için çalışanlar vardı, kelimenin tam anlamıyla çalıştılar. Allat 

kızkardeşler oradayken bu gücü herkese bahşettiler. Oysa burada sınırlı olduğu ortaya 

çıkıyor. Ve bu önemli, çünkü onlarla rezonansa girebilecek sınırlı sayıda kişi vardı. Evet, 

belli güçler kazandılar, bundan faydalandılar. 

 

Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki bu gücü en azından az sayıda insana verebilecek gruplar vardı, 

maalesef tüm dünyaya değil. Ve belirli bir grup kapandığında, o sonludur. Bu yüzden sona 

erdiler. 

 

T: İgor Mihayloviç, birkaç yıl önce bize Sophia'nın grubundan bahsetmiştiniz. Ve o zaman, 

tabii ki, söylediklerinizi günlüklerimize kaydettik. 

 

IM: Evet, bu oldu. 

 

T: Ve şimdi, eğer izin verirseniz, söylediklerinizi yüksek sesle okuyabilir miyiz, bu bilgi 

tüm insanlar için değerli? 

 

IM: Bir deneyin bakalım. Yine de, bu programı düzenleme hakkını saklı tutuyorum. 

 



T:  "1114 yılında Beyaz Keşiş olarak adlandırılan kişinin önderliğindeki bir grup insan, 

Moriah Dağı'ndaki eski Meryem Ana Kilisesi'nin altında kendilerine tanımlanamaz bir 

ruhsal dalgalanma ve saf bilgi veren bir eser keşfettikten sonra, "Tapınak Şövalyeleri 

Düzeni" olarak adlandırılan örgütü kurdular. 

 

Bu şövalyelerin ana amacı Ruhsal Dünya'ya ve insanlara hizmet etmekti. Düzen büyümeye 

başladığında, iç çemberde birinci veya Sophia grubu olarak adlandırılan ve Mary 

Magdalene'nin onuruna Maria grubu olarak da adlandırılan grubu oluşturdular. Bu grup 12 

kadından oluşuyordu ve bu kutsal törene kabul edilen ve bu grupla ruhsal seviyede ve hisler 

seviyesinde sürekli bağlantı halinde olan şövalyelerin gizli ruhsal güç kaynağıydı. Elbette 

bu onlara düşmanlarına karşı büyük bir avantaj sağlıyor ve bu düzeni çok güçlü kılıyordu. 

 

Ama onların sorunu kendilerine odaklanmış olmalarıydı. Yani, düzen kapalı bir 

organizasyondu ve bu nedenle de sonluydu. Şövalyeler bunu çok iyi anlıyorlardı, ama 

güçlerini kaybetme korkusuyla kendilerini tüm insanlara açıklamakta acele etmediler. Bu 

yüzden, deyim yerindeyse, bunu son ana kadar ertelediler. İşte bu "son an" yaklaşmaya 

başladığında, Düzeni açıklamadan önce, Maria'nın grubunu - onlara güç veren en gizli 

kısımlarını - Allat kızkardeşlerin kadim grubuyla uyumlu hale getirmeye karar verdiler - 12 

"cennet kuşundan" 72'ye. 

 

Elbette bu doğru bir karardı, ama çok geç kalınmış bir karardı. Sonuçta şeytan uyumaz. 

Oysa böyle bir grubun oluşturulması çok zaman gerektirir. Şövalyelerin himayesinde 

kadınların manastırları da olmasına ve bu gruba girmek isteyenlerle hiçbir sorun 

yaşanmamasına rağmen, potansiyeli olanların eğitilmesi ve "dalarken uçmayı" öğrenmesi 

bile yıllar alacaktır. Tanrı savaşçılarını da unutmamak gerekirdi. Bu da zaman kaybı 

demekti. Cennete ulaşamayanlar vardı ve onlar da gruptan ayrıldılar. Gerçi bazıları kendi 

üzerlerinde bireysel çalışmalar yaptıktan sonra geri döndü ama kesinlikle hepsi değil. 

 

Oysa Tanrı savaşçıları genel olarak zaman kaybıdır. Çünkü bir kadın gruba girdiğinde, 

öncelikle kafasındaki şeytanların diktatörlüğünü yenmesi, kendi egoizminin ve gururunun 

üstesinden gelmesi, grubu hissetmesi ve onunla rezonansa girmesi gerekiyordu. Ama bir 

adayın dünyevi bağlılıkları, bu dünyada Ruhsal Dünyadan çok daha değerli olan bir şeyleri 

ya da Sevgi yerine başkalarına karşı kıskançlık uyandıran karşı konulmaz bir egoizmi 

olduğunda, bu tür bireyler grupla uyumsuz olmaya başladılar. Ve kafalarındaki şeytanlar 

orada ne yaptıklarına dair şüpheleri yoğunlaştırdı. Ve gerçekte, bir insan dünyevi gözleriyle 

ne görebilir? 

 

Sadece birbirleriyle seks yapan ve ruhsal uygulamalar gerçekleştiren bir grup kadın. 

Sonuçta, Tanrı savaşçılarının ruhsal gözleri iblisler tarafından kapatılmıştır ve görünmez 

dünyada bu kadınların cennetsel kuşlar gibi bedenlerinin dışında nasıl gezindiklerini 

görememişlerdir. Dolayısıyla, düşüncelerinde şüphe uyandıran şey görünen dünyevi olandı. 

Ve bilindiği gibi, ruhsal yoldaki muhafızlardan biri de şüphelerdir. 

 

Eğer insan pratik eğitimle ve sistemin onu düşünceler aracılığıyla nasıl kontrol ettiğini, 

düşünceleri nasıl aşıladığını ve onları kendisininmiş gibi kabul etmesini sağladığını 

öğrenerek bunun üstesinden gelemezse, o zaman şeytan tarafından kontrol edilen bu kişinin 



önünde göksel kapı kapanır. Doğal olarak bu tür insanlar Tanrı savaşçısı olurlar. (Tanrıya 

karşı savaşanlar). 

 

Çünkü onlar şeytanın kuklalarıdır ve o da tam olarak baş Tanrı savaşçısıdır. Ve manastıra 

döndükten sonra, diğer kadınların kafalarına şüphe tohumları ekmeye başlarlar. Ve 

herkesin bildiği gibi, Tanrı savaşçıları Tanrı'ya hizmet etmekte tembeldirler, ama şeytana 

hizmet etmekte aktiftirler. Tıpkı seri manyaklar gibi, birini ruhsal yoldan çıkarana ya da 

ölümcül bir virüse benzer şekilde şüphe tohumları ekene kadar baş edemedikleri bir iç 

huzursuzluk yaşarlar. Ama şeytana hizmet etmenin yanı sıra, ortak noktaları korku, boşluk 

korkusu, sanki önlerinde kara bir uçurum varmış gibi. 

 

Neşeli ve aktif olabilirler ama sadece insanlar arasındayken. Ama yalnız kaldıklarında iç 

huzurlarını kaybederler. Soğukluk ve boşluk onların ebedi yoldaşlarıdır. Fakat onların 

çabaları ve kadın toplulukları arasında yayılan aptallık nedeniyle adayların sayısı 

azalıyordu. 

 

Ve Tapınak şövalyeleri, sistem tüm gücüyle tepki gösterip düzeni tamamen yok etmeden 

önce 72 yerine sadece 33 gerçek hizmetkâr almayı başardılar. Tüm 33 "cennet kuşu" uçtu 

ve bir daha yeryüzüne dönmedi. Bundan sonra, takipçileri bir ipliğe dizilmiş 33 inci 

taşımaya başladılar. Bu incilerin her birinin ölen "cennet kuşlarının" isimlerine karşılık 

gelen bir ismi vardı. Ve her inciye dokunurken, "cennet kuşlarının" her birinin adını anarak 

kendilerinin onların yanlarına alınmasını istediler. 

 

Kuşkusuz, şövalyelerin tüm grubu bir araya getirecek zamanları olsaydı, dünya o zaman 

çoktan değişmiş olurdu." Ve elbette, şimdi şunu söylemek isteriz, muhtemelen... Yine  

Tanrı savaşçıları konusuna değinmek ve geri dönmek istiyoruz. Tanrı'ya ihanet eden 

insanların neler yaşadığına dair bir örnek daha vermek istiyoruz, çünkü... 

 

IM: Boşluk. 

 

T: Ünlü bir Tanrı savaşçısının akıl hocasına ve ortağına yazdırdığı bir mektubu yüksek 

sesle okumak istiyorum. Bu neden yazdırılmıştı? Çünkü o, deyim yerindeyse, yazmayı hiç 

öğrenmemiş ama diyelim ki bir transatlantik şirket kurmuş. 

 

IM: İsimler yok.. 

 

T: Evet. İsim yok. Mesele şu ki, katılımcımızın bu şirketin arşivlerine erişimi var ve bu 

mektubu tam olarak sizin belirttiğiniz yerde buldu ve bizim için fotoğrafını çekmeyi ve 

tercüme etmeyi başardı. Gerçi İngilizceye çevrilmişti ama biz Rusçaya çevirdik. Elbette 

mektubu isimler olmadan ve sadece tartıştığımız konu bağlamında ve çerçevesinde 

okuyacağım. Bu bir alıntı olacak. 

 

IM: Umarım mektubun ilk kısmı olmadan, değil mi? 

 

T: Diyelim ki, sadece bu adamın, aralarındaki iletişimin sonuncusu olan o umutsuz 

ifşaatından bir alıntı olacak. " ...Söylediği her şeyin doğru olmadığını söyleyerek O'nun 



hakkındaki şüphelerimi arttırdın. Bana O'nu izlerken ne elde ettiğimi sordun. İnsanların 

O'na ifade ettiği yücelik ve saygıyı gerçekten elde edip etmediğimi sordun. Benim tıpkı 

O'na benzediğimi, O'nun da o insan kalabalığındaki herhangi bir kişi gibi olduğunu, zaten 

herkesin bildiğini söylediğini söylediniz. Beni kıskanç olmaya ve O'ndan nefret etmeye 

zorladınız. 

 

İnsanlara O'nun verdiğinden çok daha fazlasını verebileceğimizi söyledin. Ben de sana 

inandım. Ama O'nunla birlikteyken, önümde huzur olduğunu hissettim. Evet, buna değer 

vermedim, çünkü buna sahiptim. Evet, söylediklerinin çoğunu anlamıyordum ve pek çok 

şeyden şüphe ediyordum ama Diriydim. O'na ihanet edip seni takip edene kadar Diriydim. 

Ve şimdi yalnız kalmaktan korkuyorum. İçimdeki korku bana eziyet ediyor. Korku artık 

sahip olduğum tek şey. Şimdi sadece önümde beni içine çeken kara bir uçurum varmış gibi 

hissediyorum. Sanki bir uçurumun kenarında duruyorum ve önümde bir uçurum var ve bir 

şey beni ona doğru itiyor. Geriye sadece bir adım kaldığını hissediyorum. Sadece bir adım - 

ve sonsuza dek içine düşeceğim. Artık biliyorum: yalancı sensin. Ve seni lanetliyorum..." 

 

Kuşkusuz bu kişinin kaderi fazladan bir yorum gerektirmiyor, çünkü bu esasen Tanrı'ya 

ihanet eden insanların sonunda ne biçtiklerinin tipik bir örneğidir. Sistem onları tam olarak 

şüpheleri yüzünden yakalıyor. Ama ilginç olan, sistemin bu şüpheleri basmakalıp 

programlar olarak insanların kafasına yerleştirmesidir. 

 

IM: Doğru. İlk aşamalarda, özellikle de ruhsal yoldaki ilk adımlar sırasında, sistem kişiye 

her zaman "başaramayacaksın, hiçbir şeyi hak etmiyorsun, sen değilsin... sen hiç kimse 

değilsin" gibi şüpheler aşılar. Ya da kişi bu içsel neşe ve gerçek sevgi patlamasını 

deneyimlediğinde veya ruhundan gelen bu sıcaklığı hissetmeye başladığında... 

 

Bilinç yine ona "tüm bunların yanlış olduğunu, tüm bunların geçici olduğunu" ya da "sana 

öyle geldiğini" söylüyor. Hatta kişinin kafasındaki iblislerin konuşmaya başladığı bile olur, 

söylendiği gibi, tıpkı bu adamın örneğinde olduğu gibi konuşmaya başlarlar. Bu arada, bu 

kesinlikle gerçek bir hikaye. Ve bilinç "bu böyle değil" diye aşılayabilir. Bu böyle, 

arkadaşlar. Ve kişiyi her şeyden şüphe etmeye zorlar: Tanrı'dan, kendinden ve diğer her 

şeyden. Ama bu, bulaşma, o kadar aldatıcı ki, böyle bir kelime için beni affedin ama başka 

türlü adlandırılamaz. 

 

Çünkü bu sistem aslında bir bulaşıcı hastalık gibi bir insandan diğerine yayılıyor, özellikle 

de bu tür Tanrı ile savaşmada ya da saçmalıkların yayılmasında ya da başka bir şeyde, ama 

aslında bunun arkasında ne var? Sadece sistemin kölesini tezgahından kaybetmeme arzusu, 

başka bir şey değil. Oysa nsanlar dinler ve şüphe duyarlar. Ama ruhsal yoldaki ilk kural ne 

diyor? Sistem size "Başaramayacaksın" diyor. Gülün ve dinlemeyin ve bu düşünceyi asla 

desteklemeyin, ama aşın ve gidin - başaracaksınız, başaracaksınız, dostum, bu kolay! 

 

Sistem size "Hiçbir şey hissetmiyorsun" diyor. Hiçbir şey hissetmeyen bilinçtir ve kendisini 

sizinle ilişkilendirmeye çalışır. Eğer açılırsanız hissedeceksiniz. Sadece radyo gibi doğru 

ruhsal dalgayı ayarlamanız gerekir ve o zaman herkesle rezonansa girersiniz, o zaman 

Ruhsal Dünya ile rezonansa girersiniz, hissetmemek imkansızdır. Ama sistem sizi hemen 



bu radyodan uzaklaştırır ve "Ve diğer dalgada ne olduğu ilginç, haberleri dinle, oraya git, 

bunu yap..." der. 

 

Git, haberleri dinle ama radyoyu kapatma. Ve o zaman her şey yoluna girer, eğer bu 

içinizdeyse. O zaman yolunuzu kaybetmezsiniz ve bu dünyada kaybolmazsınız. Ve kim 

size ne söylerse söylesin, sonuçta bu insanlar, özellikle de Tanrı ile savaşanlar, bunlar... 

bunlar dikkati hiç hak etmiyorlar. Peki, ne yapabilirsiniz? Sadece yüzlerine gülün. Örneğin 

bu adam akıl hocasının yüzüne gülseydi ve diğerleri gibi ihanet etmeseydi... sonuçta herkes 

sadık kaldı, onun dışında... Neyse, onu boş verin. Herkes kendi meyvesini toplar. 

 

Bu en büyük adalettir. Tanrı insana mutlak özgürlük verir, seçme hakkı verir: yaşamak ya 

da ölmek, Ruhsal Dünyanın dostu, bir parçası olmak, melek olmak, onlardan biri olmak ya 

da şeytanın kölesi olarak kalmak. Seçen sensin, dostum! Başka hiç kimse değil. Eğer 

yaşamak istiyorsan kimse seni ölmeye zorlayamaz. Ama ölmek istiyorsan da kimse seni 

yaşamaya zorlayamaz. Ve bu doğru. 

 

T: İgor Mihayloviç, Tapınakçıların hikayesine geri dönecek olursak, şüphesiz ki sistem... 

 

IM: Onların sorunu kapalı olmalarıydı. Gerçekten de, bunu daha önce de konuşmuştuk, 

temelde aynı şeyden bahsediyoruz. Eğer başlangıçta insanlara açılmış olsalardı, güç 

kazandıklarında ya da en azından bütün bir grubu bir araya getirmekten korkmasalardı... 

Onları harekete geçiren neydi? Ve yine, son derece ruhsal olmalarına rağmen, insanlar 

için... İnsanlık için onlar kadar çok şey yapan hiçbir organizasyon, hiçbir düzen yoktur. 

Onları izleyenlerin hepsi kendileri için yaşarken onlar insanlar için yaşadılar. 

 

Ve gerçekten de, insanlar için harcadıkları muazzam bir servete sahip olmalarına rağmen, 

hiçbiri onur, özgürlük, kardeşlik ve tam olarak Maria'nın grubu tarafından kendilerine 

verilen içsel ateş dışında hiçbir şeye sahip değildi. Ve başka hiçbir şeye de ihtiyaçları yoktu. 

Daha büyük bir şey varken, gerçek olan varken neden önemsiz, dünyevi bir şeye ihtiyaç 

duyulsun ki? Ama yine de organizasyonun çıkarları üstün gelmeye devam etti. Ve bir 

anlayış olması için, eğer grubu genişletmiş ve 72 kişiye çıkarmış olsalardı, o zaman artık 

bir organizasyon ya da Tapınakçılar hakkında konuşmayacaktık. 

 

Evet, şeytan o zamanlar onlar tarafından yenilgiye uğratılmış olacaktı. Ama yakaladıkları 

bu ivme, düzenlerini tam bir gizlilik içinde organize etmeleri, şöhret bulmaları ve bir eser 

(güzel bir şekilde adlandırdığınız için teşekkürler) sayesinde ilk ivmeyi yakalamaları, 

elbette onlarda muazzam bir güç yarattı, ama yine de biraz insani olmayan bir şekilde 

davrandılar. 

 

Kendilerini kapatmamalıydılar ve şeytan uzun zaman önce köleleştirilmiş olurdu ve şu 

anda sahip olduklarımıza sahip olmazdık. Çünkü buna sahip olan uygarlıklar da oldu. Ama 

bunu yapma şekilleri, elbette, zamanında yapamadılar. Sistem onlara tam anlamıyla 

yöneldiğinde sisteme direnebilecek bir grup yaratmak için yeterli zamanları olmadı. Ve 

kuklalarını yarattı... sonuçta, sistem çok basit çalışıyor. 

 



Bu, çizildiği gibi boynuzları, kuyruğu ve dirgeniyle bir tür şeytani yaratığın gelip onları 

dağıttığı anlamına gelmiyor. Hayır. Gelen insanlardır. Ve şeytan sizin bilinciniz ve diğer 

insanların bilinci aracılığıyla hareket eder. Onlara gerekli düşünceleri aşılar ve onlar da 

kukla gibi davranmaya başlarlar. 

 

Diğer vakada olduğu gibi: peder, kralla birlikte - birdenbire Tapınakçılara ait olan bir sürü 

parayı arzulamaya başladılar. Ve... Ama hiçbir şey durup dururken olmaz. Olaylar öylece 

gerçekleşmez - birileri tarafından planlanırlar. Bu tür meseleler - küresel meseleler - söz 

konusu olduğunda, bir nedenden ötürü onlara ihtiyaç duyulur. 

 

Ama ilginç olan başka bir şey daha var: Tapınakçıların hikayesinin bir devamı olduğu 

gerçeği, sadece kadın takipçiler açısından bir devamı değil. Bu arada, tespihin üzerindeki 

33 boncuğun her birinin kendi adlarının olması da ilginç bir noktadır. Ve daha sonra bu 

unutuldu. Ve şimdi, insanlar bunun hikayelerini bile hatırlamıyor: etrafta dolaşıp 

boncukları topluyorlar, bazıları sadece, dedikleri gibi, meşgul olmak için oyalanıyor. 

 

Ancak tam tersi bir kardeşlik yaratanlar da vardı. Tapınakçılar özgür duvarcılarken, 

onlardan sonra kurulan örgütler, hatta Hürmasonların gizli düzenleri (ve birden fazla) vardı. 

Ve işin en üzücü yanı, bir tür ayna yansıması ya da söylendiği gibi, karanlık bir aynada bir 

yansıma yaratmış olmalarıdır. Maria'nın grubu gibi, tamamen erkeklerden oluşan bir grup 

yarattılar ve bu gruba bugün adı konmamış bir isim verdiler. Ve bu grup da güçler verdi, 

ama antiallat güçler - topluluk önünde konuşma yetenekleri ve kaba kötü niyetli güçler 

verdi. 

 

Ve bu kapalı grupların savaşçıları el altından ve sinsice hareket ettiler, hile ve yalanla, ama 

aynı zamanda, şöyle söyleyelim, bu üç boyutlu dünyada dünyevi parametrelerle belirli 

sonuçlar elde ettiler. Bu dünyanın sonu gelecek, insan hayatından bahsetmiyorum bile... 

Hepsi anlamsız... 

 

T: İgor Mihayloviç, az önce eşcinselliğin uygulandığı bu güçlü erkek grupları hakkında 

konuştunuz.  

 

IM: Eşcinsellik, evet. 

 

T: Bize genel olarak modern toplumdaki eşcinsellik olgusunu anlatabilir misiniz? Bu ne tür 

bir olgudur? 

 

IM: Az önce bahsettiğim kişiler tarafından popüler hale getirildi. Bu şekilde, diyelim ki 

samanlıkta çöpünüzü saklamak daha kolay, değil mi? Ama genel olarak eşcinsellik 

konusuna değinecek olursak, birçok insan artık basitçe... böyle bir moda var ve bu yüzden 

insanlar taklit ediyor. Dediğimiz gibi: "kalabalığın arasından sıyrılmak", "taklit", bu konuda 

çok şey yazılıyor, çok şey söyleniyor, bunun için lobi yapılıyor, yasalar çoktan çıkarıldı. 

Pek çok insan da bu trendi takip ederek oraya geliyor. 

 

Ama gerçekte erkek bedeninde olup da kendini kadın gibi hissedenler de var. Ama bu, 

yaşarken kadın olan altşahsiyetin faaliyetinden kaynaklanmaktadır. Ama o altşahsiyet 



aktiftir ve yeni Şahsiyeti, hatta yeni bir bedendeki erkek Şahsiyetini bastırır ve o zaman kişi 

kendini kadın gibi hisseder. Kadınla seks onun için kabul edilebilir değildir, erkeklere ilgi 

duyar. Böyle bir fenomen var. 

 

T: Aktif bir altşahsiyet.  

 

IM: Kesinlikle doğru. 

 

T: İlginçtir ki…  

 

IM: Sadece şunu söylemek istiyorum, özür dilerim, araya giriyorum, çünkü hemen şu 

sorular ortaya çıkacaktır: "Bu iyi mi? Kötü mü?" Çocuklar, ikisi de değil, bu fiziksel 

aktivitedir. Bu yüzden... Bunun hiçbir şeyle ilgisi yok. 

 

T: Ve modern toplumdaki paradokslarla ilgili olan şey. Son yıllarda, insanlar arasında 

cinsel aktivitenin azalması gibi dünya çapında bir eğilim var. Ve bu fenomen "bekarlık" 

sendromu olarak adlandırıldı. Ve sadece birkaç yıl önce sosyologlar, gençlerin hem evliliğe 

hem de cinsel ilişkiye olan ilgisinde, bunu tamamen inkar etme noktasına kadar varan bir 

düşüş kaydetti. 

 

IM: Evet. Ve ilginçtir ki kafalarında cinsel imgeler bile yok ve bu cinsel reklamlar bile 

onları etkilemiyor (T: İşe yaramıyor). İşe yaramıyor tabii ki. Ama bunun tek bir nedeni var. 

Hatta biraz daha fazlasını söyleyeyim: son zamanlarda (yani son 10 yıl falan diyelim) tüm 

dünyada, ama insanlar şimdilik susuyor, kimse konuşmuyor, öyle bir eğilim gözleniyor ki 

çocuklar daha geç konuşmaya başlıyorlar, 10 yıl öncesine göre biraz daha geç gelişiyorlar. 

Şimdilik konuşulmuyor ama yakında bu soru ortaya çıkacak ve insanlar bu konuda çok 

konuşmaya başlayacaklar. Ve GDO'lardan (genetiği değiştirilmiş ürünler ve benzerleri) 

başlayıp, sıradan bir şekilde wi-fi'ye, diyelim ki hücresel iletişime kadar, sözüm ona "bir 

etkisi var ve bu nedenle beyin gecikmeli olarak gelişiyor, ama daha sonra çocuklar 

gelişiyor, yaşıtlarını yakalıyorlar ve fark edilmiyor" gibi bir sürü bahane ortaya çıkacak. 

 

Peki, bunun nedeni nedir? Bunun nedeni, ikincil bilinçtir, her şeyden önce birincil bilinç 

normal bir şekilde gelişir: normal bir şekilde yemek yerler, konuşmaktan daha erken 

yürümeye başlarlar, vb... ama ikincil bilinç, 10 yıl önceki ve daha önceki çocuklara kıyasla 

gelişimde geride kalır. Ve tam olarak gelişmekte olan bu aseksüellik ve ikincil bilincin bu 

az gelişmişliği, bilenler için gerçekten korkutucu ve ciddi şeylere işaret ediyor. Sistemin 

gücünü tasarruf ettiğini gösterir. Sistemin kendisi enerji biriktirmeye başlıyor. Sonuçta, 

ikincil bilincin gelişimi için çok fazla enerji harcar. Daha sonra bunun karşılığını yüz kat 

fazlasıyla alır. 

 

Ama bunun karşılığını almaya başlaması için, ki bu karşılığını çocuktaki birincil 

dalgalanmadan bir süre sonra almaya başlar - 5- 6 yaşlarında... Ondan önce sistem esasen 

onu besler. Onu geliştirir, ama aynı zamanda dikte eder, Şahsiyeti köleleştirir, bu açıktır, 

ama karşılığını çok daha sonra alır. Ve özellikle ikincil dalgalanmadan sonra - 11-15 

yaşlarında - ödemeye başlar. Böylece yatırım yapmayı bırakıyor, tasarruf ediyor. Bugün de 

analiz ediyoruz ki kafada seks, yine sistemden sürekli fikir dayatmalar anlamına geliyor. 



Ama insan zaten köleleştirilmişse, tam anlamıyla bir köleyse, neden bu desteğe ihtiyaç 

duyuyor? Sonuçta bunlar muazzam harcamalar. 

 

Dolayısıyla sistem bundan tasarruf etmeye başlıyor. Kişi zaten bir köle, hiçbir yere 

gitmiyor, zaten dikkatinin gücünü, duygularını ve diğer her şeyi dünyevi olana yatırıyor: 

elektronik cihazlara, oyunlara ve diğer her şeye. Ancak bu çok ciddi bir eğilim. Bu, 

zamanın sonuna işaret ediyor. 

 

T: Bu ilginç, çünkü bu tüm dinlerde bahsedilen tam olarak zamanların sonuydu. Tüm kutsal 

kitaplarda bu zamanların geleceği ve (IM: Elbette) gelecek olan kişinin - her dinde farklı 

şekilde adlandırılıyordu - Tanrı'nın Dünyasından bir elçinin bu son zamanlarda geleceği 

söyleniyordu. Özellikle Hinduizm'de, Vishnuit kutsal kitaplarında, Vishnu'nun son 

enkarnasyonu olacak olan Kalki Avatar'ın ya da Beyaz Atın Avatarı'nın, beyaz atın 

üzerindeki "Doğru ve Gerçek Olan "ın, ahir zamanda geleceği söyleniyordu. 

 

Ve bu dönemin "yaratılışın" yenilenmesini ve "saflığın restorasyonunu" getireceği, "Kalki 

döneminin sonunda yaşayan insanların ruhlarının uyanacağı ve kristal gibi saf hale 

geleceği" kaydedildi. İlginç bir gerçek de, bu çağların her birinin, bu Yugaların her birinin 

nasıl sona erdiğinin anlatılmasıydı. "Dünya her seferinde görünümünü değiştirir, bir kıta 

sistemini sular altında bırakır ve bir diğerini yükseltir" deniyordu. 

 

Budist sutralar Maitreya'nın gelişinden bahseder. Konfüçyüs metinleri de yeryüzünde 

evrensel barışı tesis edecek olan Gerçek İnsan'ın ortaya çıkışı hakkında bilgiler içerir. Bu 

şahıs Müslümanlar tarafından İmam Mehdi, Hıristiyanlıkta ise Teselli Edici olarak 

adlandırılır. Evangelist Yuhanna'nın vahyinde, "beyaz bir at üzerinde, kanla kaplı giysiler 

giymiş, Sadık ve Gerçek olarak adlandırılan, adil bir şekilde yargılayan ve savaş açan bir 

binicinin geleceği" bilgisi vardır. Genel olarak konuşacak olursak, ortaya çıkıyor ki... 

 

IM: … birisi gelecek ve sizin için bir şeyler yapacak. 

 

T: İşte bilinç tam olarak bu şekilde umut veriyor insana, böyle bir umut veriyor. 

 

IM: Elbette. Tüm bunlar aynı şeye değiniyor, ama bilinç burada da müdahale etti. Ve tüm 

bunlar, evet, birinin geleceği, ne kadar farklı adlandırılırsa adlandırılsın, yine de bunun aynı 

kişi olduğu gerçeği hakkında anlatılmaktadır. Ama mesele şu ki, O sadece bir bayraktır ve 

insanların hangi bayrağın altında duracağına bağlı olarak, olacak olan da budur. İnsanlar 

bunu yapmalıdır. Bu insanların dünyasıdır ve insanlar seçim yapmalıdır: yaşamak ya da 

ölmek, Ruhsal Dünyanın bir parçası olmak ya da köle kalmak. Sonuçta, bu gerçekten 

böyledir, kimse bunu onlar için yapmayacaktır. 

 

Biri gelip onları nasıl zorlayabilir, özellikle de Ruhsal Dünyadan gelip en temel olanı, 

Tanrı'nın sözünü çiğneyecek olan bir Elçi? Bu düşünülemez bile. Sonuçta Tanrı insanın 

özgür olduğunu ve seçme hakkına sahip olduğunu söyledi, öyle değil mi? O'nun 

gelmeyeceğini söylemiyorum. O gelecek, evet. Ama bu sadece bir bayrak. Oysa dünyayı 

değiştirmesi gereken sizlersiniz, eğer istiyorsanız. 

 



Ve eğer istemiyorsanız, o zaman hiçbir şeyi değiştirmeyin. Aslına bakarsanız, artık tarafsız 

insan yok. Herkes hizmet ediyor. Hizmet ettiklerini bilmeseler bile. Ancak, bazı insanlar 

şeytana hizmet ederken, bazıları da Tanrı'ya hizmet ediyor. Tek soru kime hizmet 

ettiğinizdir... 

 

 


