
SEN KİMSİN? 
 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Sizi tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ve 

bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 
 

İgor Mihayloviç: Selamlar! 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, özel bir zamanda, hakikatin zamanında yaşıyoruz. Ve bu 

hakikatin ışığı, çeşitli olaylara, tarihin sırlarına, hem bireylerin hem de tüm dini 

kurumların eylem ve motiflerine giderek daha fazla dökülmektedir. Ama bunun da 

ötesinde, bu zaman: krizlerin, savaşların ve afetlerin zamanı, aynı zamanda herkesin 

hayatına son derece dürüst bir şekilde bakabileceği ve manevi hayatı da dahil olmak 

üzere değerlendirebileceği bir zamandır. Ve bu tür bir iç denetim, bazı insanları, 

özellikle de kendilerini bazı aşırı durumlarda bulan insanları korkutuyor. Diğer 

insanlar için ise durum tam tersidir. 

 

Ve biliyorsunuz, diyelim ki, Ukrayna'daki olayları ele alırsak, çok ilginç bir soru 

ortaya çıkıyor: neden bazı insanlar, yüksek bir binanın bodrum katında, mermiler 

inerken, her şey patlarken, dağılırken ve sarsılırken, içsel neşe, huzur ve sakinlik 

hissettiler? Ve bu çok önemli bir soru: neden sevinç? Öyle görünüyor ki, sadece bir an 

daha ve hayatınız, bu dünyevi hayat durabilir. Yine de sevinç duydular. Bu arada, 

diğer insanlar, diyelim ki, nispeten sakin bir durumdayken, yaşamları için acil bir 

tehdit olmadığında ve silahlı çatışma çok uzak bir yerdeyken, büyük bir çaresizlik ve 

hatta panik hissettiler. Bunun nedeni nedir? Neden bu kadar büyük bir fark var? 

 

İgor Mihayloviç: Gerçekte, bu temeldir. Hayatları için gerçek bir tehdit altında, aşırı 

koşullarda bile olsalar, o insanlar aslında içsel neşe hissettiler. 

Tatiana: Böyle bir durumda neşe hissetmek normal mi? 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, bu normal. Psikoloji bakış açısından değil. Eğer insan 

ruhsal olarak olgun ise, o zaman kendi iradesiyle gerçekleşmeyen, vurguluyorum, 

kendi iradesiyle değil, dışsal faktörler ile gerçekleşen fiziksel ölüm yaklaşınca, bu içsel 

özgürlük verir. Neden? Çünkü hangi dinde olursa olsun kendi üzerinde manevi olarak 

çalışan, gelişen bir insan gerçekten Tanrının Kendisi ile, Ruhsal Dünya ile temastadır, 

bu bağlantıyı hisseder. Ve her an fiziksel bedeninden ayrılabileceğini fark ettiğinde, 

tam olarak kişinin kendisinin ruhsal bileşeni hakim olmaya başlar. Bu nedenle, doğal 

olarak sakinlik hisseder, huzur hisseder çünkü beden değil, insan olduğunu anlar. 

Anlıyor musunuz? Ve işte burada büyük bir fark var. 

 

Açıklama basit olsun diye, özür dilerim arkadaşlar... Şöyle diyelim: Örneğin maddi 

insan, ya da insanın kendisinin maddi bileşeni, maymun diyelim.  Darwin'e göre, bir 

maymundan geldik, bu yüzden maymun. Manevi bileşen ise melek özüdür, bir Melek. 

Maymun ve Melek. Bunlar insanın iki bileşenidir. Oysa ikinci kişi güvende olmaktan 

bile korkuyordu. Neden? Melek özünden uzak olduğu için hala bir maymun olarak 

kalır. Ve bir maymun için, fiziksel bedeninin ölümü bir alt şahsiyet durumudur. Her 

insan bunu hisseder ve anlar. Bu yüzden korku, bu yüzden endişe, bu yüzden panik ve 



sadece alışılmış yaşam tarzını değil, bir şeylerin değişeceğinin farkındalığı. Ama bu 

bilinç için bir felakettir. Şahsiyet için, daha da kötüdür. Neden? Çünkü bu sonsuz 

köleliktir. Ve bu korku ve endişe halinin aslında ortaya çıktığı yer burasıdır. Ama bu 

açıklanamaz bile, içten gelir, Şahsiyetin kendisinden gelir. Ve burada, kişi kesinlikle 

umutsuzluğa, depresyona, umutsuzluğa düşmeye başlar, hiçbir şey yapamaz vb. 

 

Başka ilginç olan ne biliyor musunuz? Bunun yalnızca manevi kendini geliştirme ile 

meşgul olan, dinler ile bağlantılı olan, her şeye uyum sağlayan insanlara olmaması, 

aynı zamanda dinlerden çok uzak olan insanlara da olması ilginçtir.  

 

Tatiana: Tam olarak! Ve bir çok insan aslında umut etmelerinin çok çelişkili 

olduğunu söyledi... Özellikle korku ve panik hisseden o insanlar, onlar "Belki bir dine 

bağlı olmamızın bize ayrıcalıklar vereceğini ve bir şekilde o olaylara daha kolay 

katlanabileceğimizi umduk" diyorlar (İgor Mihayloviç: Daha sakin.) Ve bazı insanlar 

korku duygusunun, acı duygusunun.... herkesin bu his önünde eşit olduğunu 

kavradılar. (İgor Mihayloviç: Kesinlikle). Ve genel olarak, ateistlerin hissediği aynı 

şekilde acı hissediyorlar. Bu bakımdan, manevi hayatlarında bir şeylerin  yanlış gitmiş 

olması gerektiğini, kendilerine karşı hem içerleme hem de kızgınlığa sahip olduklarını, 

bununla başa çıkmadıklarını anlıyorlar (İgor Mihayloviç: Elbette) ve bir anlayış var.. 

Sadece insanın dindar, mümin iken paniğe kapıldığı gerçeği ile neyin belirtildiğini 

düşünmeye başlıyorsunuz. 
 

İgor Mihayloviç: Hayır, o mümin değil, dindar değil. O bir egoist. O kendisinin 

inançlı bir mümin olduğunu, her şeyi yerine getirmekte olduğunu, bu nedenle Allah'ın 

onunla ilgilenmesi gerektiğini düşünen bir egoisttir. Biliyorsunuz, bunu gibi insanlar 

var, hepimiz bunları, sorumluluğu başkalarına verenleri biliyoruz. Diyelim ki, 

yetişkinler iken hala küçük maymunlar olarak kalıyorlar. Bu neden oluyor? Çünkü 

yetiştirildik ve çocuklarımızı yetiştiriyoruz: çocuk bir şeyler talep etmeye başlar, bir 

şeyler ister ve bunu hemen ona veririz. Eğer vermezsek, onun tek yapması gereken 

ağlamak ve ağlamayı durdurması için istediği şeyi ona veririz. Bu nedenle, çocuk 

ebeveynlerinin ona bir şeyler vermesi için ağlamasının ve kaprisli olmasının yeterli 

olduğunu anlamaya başlar. Ve çocuk bu şekilde manipüle etmeye başlar. Daha sonra, 

tüm hayatı boyunca manipüle eder. Bu arada, Allah'a bir baba, bir ebeveyn olarak 

davranır. Başka bir deyişle, "Allah baba olduğu için, bana borçlu." Sonuçta, 

çocukluktan bu yana ebeveynlere karşı ne türde tavır yerleşti? Tüketici tavır. Ve tam 

olarak aynı tavır bir ebeveyn olarak Allah'a karşı ortaya çıkar. Demek istediğim, küçük 

maymun, insanda hapsolmuş ve olgunlaşmamış çocuk hükmetmeye devam ediyor.  

Ve bu tür insanlar, onların çoğu kendilerinin çok manevi olduklarını düşünürler; hatta 

bazen dinlerinde emredilen bir şeyi yaparlar, ama aslında onlar Allah'tan uzaktırlar. 

Kendi bencillikleri etrafında dönerler, başka bir şey değil. Ve doğal olarak, yaşamları 

için bir tehdit olduğunda ya da bir şeyler ters gittiğinde, çok zorlanırlar, strese girerler. 

Birçok insan için ise, psişelerini yok etme noktasına kadar. Neden? Çünkü zihniyetleri, 

kavramları, tüm anlayışları ve umutları kırılmıştır. Böylece insan kendisini dindar 

olarak düşünür, dediğin gibi Allah'a ait olduğunu düşünür. Bu anlayışa göre, Allah onu 

Kollarında taşımalı ve onu her şeyden korumalıdır. Ama aniden bir tehdit olur. Ve eşit 

olduğunu, tüm insanlar gibi aynı olduğunu anlar. Başka deyişle, farklar yoktur. Ama 



nasıl olur? Sonuçta, o özel. Kendisinin özel olduğunu düşünüyor ve Allah'ın onu 

korumak ve tüm problemlerini çözmek zorunda olduğunu düşünür. Bu yüzden içsel bir 

çatışma olur.  

Şahsiyetin olgun olduğu, gerçekten ruhsal yolda olan, gerçekten kendileri üzerinde 

çalışan diğer insanları düşünelim. Diyelim ki onlarda maymun özü değil, melek özü 

baskın ve bu insanlar bu tür durumları tamamen farklı bir şekilde algılarlar. Dünya 

dağılırken bile içlerinde huzur vardır. Neden? Onlar bedene bağlı değiller; onlar bu 

maddi dünyaya bağlı değiller. İçlerinde Hayat var. Ve bu gerçekten bir sevinçtir. 

Sadece bir an daha ve insanın Allah'ın Kendisiyle, yani Ruhsal Dünya ile 

tanışabilmesinin sevinci; orada kendisine benzeyen, sürekli hissettiği başkalarıyla 

tanışabilir. Doğal olarak, insanda neşe doğar. Bilinç ona neden böyle olduğunu 

açıklayamaz. Pek çok arkadaşımız bize bu anları yaşadıklarını ve neden şaşırdıklarını 

anlattı. Bilinç şaşırmıştı, oysa içeride yanıtı biliyorlardı. Bu beyhudelikte sonsuz 

neşeye, mutluluğa ve Hıristiyanlıkta dedikleri gibi cennete kaçacaklarını biliyorlardı. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. Kutsal pederler ile de bir paralel çiziliyor. Yaşamlarındaki o zor 

zamanları adlandırmaları çok şaşırtıcı idi: zulüm zamanları, hapishaneler, kamplar, 

savaşlar, hayatlarının en mutlu anları. "Bunu anlamak sizin için zor olacak, ama 

Allah'ın özellikle yakın olduğu anlardı" dediler. Dua o kadar güçlüydü ki daha sonra 

Allah ile tam bu seviyede bir diyaloga, bu saflığa ulaşmak çok zordu. (İgor 

Mihayloviç: Onlar için çok zordu).  
 

İgor Mihayloviç: Bu doğal. Beden için koşullar ne kadar zor olursa, Şahsiyet o kadar 

özgür olur. Bilinç panik ile, zor koşullarla, hastalıkla, yaşam tehdidiyle, hapis ya da 

zulümle meşgul olduğunda panikler, bilinç panikler, o zaman Şahsiyet özgürleşir. Ve o 

zaman kişi kendini ilk kez kenardan görmeye başlar. 

 

Yine, kutsal pederlerin yazılarına dönersek ve ne hakkında konuştuklarına bakarsak, 

bazılarının Kutsal Ruh'un üzerlerine inişi, içgörü ve benzeri olarak adlandırdıkları 

şeye. Bu aslında ne anlama geliyor? Bazı insanlar için bu şu anlama gelir: o aniden bir 

Buda oldu. Öyle değil mi? Özü veya bazılarının düşündüğü gibi bir azizi anlamak için 

tüm dinleri karıştırırsak. Hayır, dostlarım. Bu sadece senin, dostum, senin bir maymun 

olmadığının, bir Melek olduğunun, senin Şahsiyet olduğunun farkına varmanın birincil 

deneyimidir. 
 

Ama bilincin aktif olduğu, iblislerin dışarıda bir yerde olmadığı konusunda başka bir 

anlayış geliyor. Biliyorsunuz, medeni bir şekilde ifade edersek, rahip kurumları, 

özellikle seçkin Kişilikleri, şeytanın boynuzları, burnu, domuz gibi toynakları, 

kuyruğu olması gerektiği fikrini ortaya attılar ve aslında bir keçiye benziyordu, 

görüyorsunuz. Yani, bunu kendilerinden çizdiler. Ondan önce ne tür mantar yediler 

bilmiyorum, ama ortaya böyle bir görüntü ile geldiler. Ve onları cemaatlerinin kararsız 

psişesine empoze ettiler. Böylece insanlar, gelen şeytan değilse, o zaman şeytan 

değildir diye düşünüyorlar. Anlıyor musunuz? Yani bir şeytan ona böyle genetik bir 

kokteyl ile görünmelidir, o zaman o bir şeytandır (Tatiana: Ve şahsen o kişiye). Ve 



kişisel olarak, elbette. Ya da daha iyisi, sadece bir şeytan değil, şeytanın kendisi, 

sonuçta o en büyük insan. 

 

Tatiana: O onurlandırıldı. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, çünkü, özür dilerim, bir kilisede idi ve bir mum yaktı. Öyleyse 

hangi şeytan ona gelirdi? Şeytan'ın kendisi ona gelmeli, değil mi? O en yüksek 

derecede bir egoist. İşte bu şekilde oluyor, görüyorsunuz... 

 

Oysa, gerçekte, şeytan herkesin içindedir. İblisler, şeytan, ne isim verirseniz verin, o 

bilinçtir. Bilinç maddi bir yapıdır. Evet, bilinç alan yapısıdır, ama insanın kendisinin 

maddi kısmına aittir. Bu nedenle olan bu, bilinç ölümlüdür, korku doludur, kıskançtır, 

her zaman kötüdür. Eğer insanda maymun hakim olursa, o zaman insanlığını veya 

başka bir şeyi nasıl ifade ederse etsin, her durumda pislik ile sonuçlanır.  
 

Tatiana: Alt metin ile.  
 

İgor Mihayloviç: Maymun maymundur. Maskelerin arkasına, bazı imajların arkasına 

nasıl saklanırsa saklansın, yine de onun içinden görünür. Ama insanda başka bir 

bileşen, melek bileşeni vardır. Eğer melek hakim olursa, insan Meleği saklamak için 

ne kadar çalışırsa çalışsın, O hissedilir. Bu doğaldır.    
 

Tatiana: Akut yaşam olaylarının bu zamanında çok fazla insan kendi içlerindeki bu 

bölünmeyi çok canlı hissetti.. 
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. O büyüklerin söyledikleri gibi, bu Kutsal Ruhun inişidir. 

Neden? Çünkü ilk kez insan gerçek bir deneyim, bir maymun olmadığının gerçek 

deneyimini kazanıyor. Bilincinden kopuyor ve bir gözlemci olarak neler olup bittiğini 

görebiliyor. Bilincin onu zorladığını anlıyor, bazı duygular, korku ile eziliyor; veya 

bilinç onu bir şeyler yapmaya zorluyor, ama o bilinci kontrol ediyor ve bu süreci 

görüyor. Ve bilincin kendisi olmadığını görüyor. Bilincinin onu ne yapmaya 

ayarttığını anlıyor. Bu deneyime sahip olarak, bunun ne için olduğunu ve sonuçların ne 

olacağını  anlamaya başlıyor. Ve bu süreci kolayca kontrol edebileceği, 

durdurabileceği vs yer burasıdır. Bunun kolay olduğunu söylüyoruz. Gerçekte, tüm 

bunlar karmaşıktır. O büyükler ne söylediler? Tam olarak bu içgörüden sonra içsel 

Armageddonun, yani mücadelenin kendisinin başladığını. 
 

Tatiana: Biliyorsun, bir keresinde ona "Boğulan bir günahkar ve erdemli bir insan ve 

hatta bir aziz arasında ne fark var?" sorusu sorulduğu zaman, Seraphim of Sarov'un 

sözlerini çok iyi hatırlıyorum. Ve sadece kararlılıklarında farklılık gösterdiklerini 

söyledi. Bu çok ilginçti. Yani, harekete geçme kararlılığı, sonuna kadar Allah'a ait 

olma kararlılığı, bu mücadeleyi yürütmek. Ve aslında herkes aynı koşullarda. Ama 

bilinç, "benim bilincim muhtemelen daha saldırgan, bir şekilde azizlerin veya 

Tanrı'nın habercilerininkinden daha şiddetli bir şekilde uyumlanmış" der. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu herkes için aynıdır; herkes aynı şekilde deneyimliyor. 

Sadece bir hedef gören, kendileri için hedef belirleyen ve engelleri fark etmeyen 



insanlar var. Neden? Çünkü onlar hislerin dünyası ile, Ruhsal dünya ile yaşamaya 

başlarlar. Ve sonra gerçekten Allah için çabalıyorlar. Maymun olmaktan bıkıyorlar. 

İnsan aslında üstün bir varlıktır. Ve bu durumda primat olarak kalmak bir şekilde 

aşağılayıcıdır. İşte burada başka bir gurur, gerçek olan, kutsal gurur, onları Tanrı'ya 

yöneltir. Bir şey elde etmek için değil, maymun olmayı bırakıp İnsan olmak için. 

Onları zorlayan bu. 

 

Oysa başkaları için, bu tam tersi. İnsanda hayvani öz daha baskın olduğunda, onun 

içinde bir Melekten çok bir maymun vardır, Şahsiyet olarak kendini bilinçten 

ayıramaz, Bilinç güçlüdür, oysa Şahsiyet olarak tembeldir; o zaman elbette pek iyi 

şeyler ortaya çıkmaz. Neden? Çünkü bilinç çoğu zaman onun çok erdemli olduğu 

yanılsaması yaratır, o kutsal bir yazıyı ezbere bilebilir, hangi virgülün nereye 

konduğunu bilebilir vb. Ama, tüm ritüelleri ve diğer her şeyi gözlemleyerek ve bilerek 

bile, bundan dolayı daha manevi hale gelmez. Bu gerçekten doğru. Beceriler ve biraz 

bilgi bir şeydir, ama tüm bu beceriler ve kişisel deneyim olmadan tüm bu bilgiler, 

yalnızca taşıdığı bir yüktür. Tüm hayatı bir tiyatro eylemine dönüşür. Sahnedeki bir 

aktör gibi. Ama aynı zamanda, çok yüksek bir kendini beğenmişliğe sahip olur. 

Tanrı'ya bir ebeveyn gibi davranır, her şeyi O'ndan ve başkalarından da ister. İnsanlar 

böyle, dünya böyle.  

 

Tatiana: Doğru. Biliyorsun, çok fazla insan, kendilerine karşı içsel kızgınlığın bu 

notunu yakaladıkları zaman, bazı beklentilerin olduğunu ve bunların ne tür beklentiler 

olduğunu anlamaya başladıklarını kavradılar. Evet, teoride son anda 

kurtulamayacaklarını anladıkları gerçeğine yakalandılar. Ama sistemin bu tuzağına 

düştüler; son anda tövbe edebileceklerini ve her şeyin çözüleceğini düşündüler.  
 

İgor Mihayloviç: Neredeyse, elbette. 
 

Tatiana: Ve o zaman farkındalığın bu keskin anı geliyor. Ve yaşamınızda 

önceliklerinizi yanlış belirlediğinizi kavrıyorsunuz... 

 

Igor Mihailovich: Hayır, öncelikleri belirleyen insan değildir. Bunlar ona empoze 

ediliyor.  

 

Tatiana: Empoze ediliyor... Evet, inandınız... 

 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, şu şekilde söyleyeceğim: eğer insan kendini 

geliştirme ile meşgul olmuyorsa, ama hayatını birilerine emanet ediyorsa... Diyelim, 

günlük dünyasal hayatımızı politikacılara emanet ediyoruz, öyle değil mi? Böylece 

onlar nasıl yaşayacağımıza ve ne yapmamıza dair bizim yerimize kararlar almalılar, 

ilgili yasaları hayata geçirmeliler ve başka her şey. Manevi hayatımızı ait olduğumuz 

dinin din adamına emanet ediyoruz ve tüm sorumluluğu başka birilerine aktarıyoruz ve 

özür dilerim, aynen hayvanlar gibi var olmaya devam ediyoruz. Böylece, bir yöne 

sürüldük ve oraya gittik, başka bir yöne sürüldük ve gittik. Bütün bunlar bu yüzden 

oluyor.   

 



Ama eğer insan manevi olarak gelişmeye başlarsa, bu ihtiyacı gerçekten hisseder, oysa 

herkes bunu hisseder. Bu sadece bazı insanların kendilerini kurtarmak için her şeyi 

yapmalarıdır. Görüyorsunuz, bir insan kendini kurtarmak için her şeyi yapar ve kendisi 

çıkar. Oysa diğerleri iter. Neden? Bunu yapmaya zorunlu olan rahip kurumları varsa, 

neden canlarını sıksınlar? Bu nedenle insanlar onlara güvenir. Ama sonrasında, insanın 

hiç bir şey bilmediği, herhangi bir şeyi nasıl yapacağını bilmediği ve hayatının 

tamamen boşuna yaşandığı farkındalığı gelir. Öyle değil mi? Hayatı yaşanmadı, hayatı 

yandı, burada bu hayatı sırasında neleri başardığına bakmadan.  

 

Hayatımız, eğer gerçekten ona bakarsak, buna başka bir perspektiften bakalım, 

gezegenimiz ile ilgili, gezegenimiz ne kadar zamandır var oldu ve biz ne kadar 

zamandır var olduk. Sonuçta, bunlar maddi aynı ölçekle ölçülebilen şeylerdir.  
 

Çok az yaşıyoruz, esasen bir an için varız. Ama bu an bize gerçekten gerçek Hayatı 

kazanmamız için verilmiştir. Bilirsiniz, bu tırtıldan çıkan bir kelebek gibi. Bu 

gerçekten bu şekilde. Ve sonra kelebek daha birçok kelebeğin ortaya çıkmasına 

katkıda bulunabilir. Çünkü bir tırtıl bunu yapamaz. Bu sadece bir tırtıl. Biz tırtıl iken 

Melekler, kelebekler olmalıyız. Onlar olmak için neye ihtiyacımız var? Başkalarını 

kurtarmak, bu süreci anlamak, bundan kendimiz geçmek ve sonra başkalarıyla 

paylaşmak. Öyle değil mi? Bu böyle. Dünya böyle düzenlenmiştir. 

 

Ve bu hayatımız çok kısa, ama insan ruhsal olarak kurtulması için fazlasıyla yeterli. 

Ama ne yazık ki, tüm manevi sorumluluğu kendileri üstlenen rahip kurumları bunu 

insanlardan aldılar; ölmeden önce tövbe etmenizin yeterli olduğunu söylüyorlar. 

Biliyorsunuz, böyle bir masal. Eğer basitçe, "Evet, kötülüğü reddediyorum, tövbe 

ediyorum" ve bunun gibi şeyler söylerseniz; sözleri fısıldarsınız ve hepsi bu (Tatiana, 

“İsa'yı kalbime kabul ediyorum) ve sadece "Evet, kabul ediyorum" dersiniz. 

 

Tatiana: Ama pratikte nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Ama pratikte Onu kabul ettin mi, dostum? Soru bu. Öyle değil mi? 

Eğer bir Hıristiyan isen, kalbin İsa Mesih'in evi olmalı. Oysa, içine bak, O orada mı? 

Sadece dürüstçe. Yanıt budur. Öyle değil mi? Her şey çok basit. Tekrar geri dönelim... 

 

Tatiana: Herkes kendisine karşı bu dürüstlük ile başladı.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu yolu aşan büyüklere ger dönelim. Neden? Çünkü bu, bu 

yolu aşan ve bunu başkaları ile paylaşan sıradan insanların deneyimidir, öyle değil mi? 

Çünkü tüm dinlerde aynı aşamalar var, vurguluyorum, tüm dinlerde, istisnalar yok. 

Neden? Çünkü Hakikat tektir ve aynıdır. O mekanizmadır veya (ona ne diyorduk) o 

yoldur. Bu mekanizmadır, aslında. Demek istediğim, burada, biliyorsunuz, sanki...  
 

Tatiana: Aletler var. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Aldığınız bir alet, onu kullanın ve sizin için bazı kapılar açılır, 

bazı etkiler gerçekleşir, sonra onları diğer etkiler takip eder. Ve herkes bundan geçer. 

Kendileri hakkında son derece yüksek fikirlere sahip olan maymunlar dışında ve 



bilinçleri onları kim olduklarına çeker, bilirsiniz, sadece bumm - ve bu kadar, onlar 

ruhsal olarak özgürler, her şeyi biliyorlar ve her şeyi nasıl yapacaklarını biliyorlar. 

İnsan gerçeklikle veya bir tehlikeyle karşılaştığında bu fikir çok çabuk kaybolur. O 

zaman bir peri masalındaki gibi kırık hayallerle kalırlar; başka bir deyişle, hayatlarını 

yaşadılar, ama Hayat kazanmadılar. Korkunç olan da bu. 

 

Tatiana: Evet, gerçekten de birçok insan, bu megabaytlarca bilgi yığınının, hatta 

gigabaytlarca bilgi yığınının aslında sizi ruhsal bir varlık yapmadığını (İgor 

Mihayloviç: Ruhsal olarak özgür), ilerlemeniz gereken yere hareket etmeniz 

gerektiğini anlıyor, kararlı bir şekilde içsel olarak bazı kararlı adımlar atmalıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, maneviyata, manevi uygulamalara ve genel olarak 

Ruhsal Dünyaya karşı tutumumuz, tüketici formatına benzer. "Manevi uygulamalar 

yaparsam bedenim hastalanmamalı. Bu, tüm çabalarımda, işte ve her şeyde şans ve 

başarı kazanmam gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden bana kötü bir şey olmamalı." 

 

Tatiana: "Tanrı beni korumalı, bulunduğum bölgeyi korumalı. Önceki videoda 

söylediğin gibi: "Top mermisi herhangi bir yere düşecek, ama benim üzerime değil." 
 

İgor Mihayloviç: "Biz azizin üzerine nasıl düşebilir?" "Çünkü Tanrı oturuyor ve onu 

koruyor." 

 

Tatiana: "Tanrı kesinlikle insanlarını koruyor." 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, o O'nun, o Onun çocuğu. Çocuğunu kurtarmaz mısın? 

Kurtarırsın. Öyleyse, böyle bir insan neden korksun? Tanrı onu kurtaracak, çünkü O 

Yüce. O bombaları geriye döndürecek, döndürmez mi? Ve bu "çocuğunun" huzur 

içinde yaşayabilmesi için O durumu değiştirecek ve iklimi durduracak. Öyle değil mi?  

 

Oysa, farklı bir sorum var arkadaşlar, artık buna uzaktan yaklaşmaya başladık. Aslında 

İsa Mesih ve son Peygamber gibi gerçek insanların hayatlarına bakalım. Onlar modern 

çağımızın oldukça seçkin insanları, diyelim ki (uygarlığımızı kastediyorum), bu bizim 

yakın tarihimiz ve milyonlarca hatta milyarlarca insana örnek olan onlar değil mi? 

Hayatlarına bakalım: O bilinçten kurtulmak onlar için ne kadar zordu. 
 

Görünüşe göre O, Tanrı'nın Oğlu, kim olduğunu biliyordu. Ama o bilinçten, o 

iblislerden özgür müydü? Bir çok insan, çoğumuzun düşündüğü gibi, "Nasıl yani, 

Tanrı'nın onu özgür bırakması bekleniyordu" diyecek, değil mi? Yani, bir insan az 

önce bir kiliseye gitti ya da önemli değil, bir camiye gitti, bir kez katıldı ve bu kadar - 

o şimdiden ruhsal olarak özgür bir insan, bir aziz. O halde İsa Mesih neden bu kadar 

katı uygulamalara başvurmak zorunda kaldı? Demek istediğim, kafasındaki bu iblise 

boyun eğdirmek için, bu İncil hikayesidir (Tatiana: Çölde kırk gün). Evet. Yani, 

bedenini bilincin vazgeçtiği noktaya götürüyordu, çünkü bilinç ölebilirdi. 
 

Burada başka bir nüans var. Nüans, Onun aslında özgür bir Şahsiyet olmasıydı, ruhsal 

bir varlık olmasıydı ve fiziksel bedeninin ölümünün Ona özgürlük vermesi ve başka 

bir şey değil ve bilinç bunu mükemmel şekilde anladı. Burada, doğal olarak, O bu 



bilinci zorladı. Ama bunu Onun ardından tekrarlamanızı tavsiye etmem. Bu bakımdan 

çok fazla dinsel görevleri satma vardı, bir çok insan bilinçlerini kesin olarak 

başlarından savmak için İsa Mesih'in yaptığını tekrarlamaya çalıştı ve çoğu öldü ve 

altşahsiyet oldu; ruhsal olarak kurtulmadılar ve hayatlarını kaybettiler ve şanslarını da 

kaybettiler, görüyorsunuz, herkesin kendi yolu var. İnsan zamanını boşa harcamamalı, 

hayata değer vermeli.  
 

Muhammed Peygamberi alalım. O tüm insanlar için ışıldayan örnektir, vurguluyorum 

"herkes için", tüm dinler, tüm mezhepler için. Neden? Saygılı tutumu nedeniyle: son 

nefesine kadar Ruhsal Dünyaya sarılıyordu, uygulamalarda ne kadar zaman harcadı, 

manevi uygulamaları ne kadar derin yapıyordu. Ve hayatı son derece zordu: zulüm ve 

her şey vardı, çok fazla problemi vardı, ama asla vazgeçmedi. Öyle değil mi? Ve 

özellikle manevi uygulamalar hakkında, Allah'ın Dünyası ile temas hakkında ne kadar 

saygılı idi. Neden? Basit bir soru. Sonuçta, o Peygamberin kendisi idi, Allah onu sevdi 

ve milyonlarca başka insan arasında onu seçti ve yine de sürekli olarak sarılıyordu, 

Ruhsal Dünyaya bağlı idi. Allah'tan ne istedi?  
 

Tatiana: Yüksek toplum.   
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Günlük ekmek, bilmiyorum, maddi eşyalar, 

savaşta zaferler veya başka bir şey istedi mi? Hayır, dostlar. Camiye veya kiliseye 

gittiğimiz zaman bunu isteyen bizleriz, büyü istiyoruz. Oysa o tek bir şey istiyordu: 

Yüksek Toplumun parçası olmak, her zaman. Zaten orada garanti edilmiş bir yeri 

olmasına rağmen, yine de, zeminini kaybetmemek için her an buna layık olduğunu 

kanıtlıyordu. 

 

Ama biz buna nasıl sahibiz, dostlar? Ara sıra bir tapınağı veya camiyi ziyaret ederiz, 

manevi bir uygulama yaparız veya dua ederiz; her dinin kendi uygulamaları vardır - 

önemli değil, bu manevi bir uygulamadır, bu şekilde söyleyelim. Böylece, manevi bir 

uygulama yaptık - bu kadar, Tanrı ile hesaplarımızı temizledik, bilirsiniz, bir borcu 

ödemek gibi, değil mi? Böylece kendinize bir yer satın aldınız ve kalan zamanınızda 

bilincinizle baş başasınız, veya daha doğrusu bilinciniz size hükmetmeye devam 

ediyor. Melek mi olacaksın? Hayır dostum, sen bir maymun olduğun için öyle 

kalacaksın. Bütün mesele, canavarı her zaman kontrol etmektir. Canavarı kontrol 

ettiğinizde, bir Meleksiniz. Canavar sizi kontrol ettiğinde ve onu görmediğinizde bile, 

siz bir maymunsunuz ve bu doğru. Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Öyle. Biliyorsun, bana çok sayıda davetlinin olduğu ama çok az kişinin 

seçildiği düğün şöleniyle ilgili İncil meselini hatırlatıyor. Ve neden insanlar gelmedi? 

Çağrılmışlardı, çağrı sürekli geliyordu. Gelmediler, çünkü bazı insanlar ev işleri ile 

meşguldü, bazıları ticaret ile, bazıları tarlalarda çalışmak ile meşguldü. 

 

Ve sadece o zaman insanlar hayatlarını yanlış kullandıklarını, zamanlarını doğru 

ayırmadıklarını anladılar. Ya onlara engel olundu… Bilmiyorum, biri eşi tarafından, 

biri işi tarafından, biri başka bir şey tarafından engellendi. Yani, bir şey sürekli olarak 

insanları engelliyor. 

 



İgor Mihayloviç: Biliyorsun, dostlarımız bize yazdı ve karşılaştığım insanlar çoğu 

zaman yeterli zamanları olmadığından şikayet ettiler. Şöyle diyorlar, "Her şeyi bırakıp 

bir tapınağa gitmeyi veya kendimi bir yerde inzivaya almaya ve gerçekten ruhsal 

uygulamalar yapmayı dilerdim.. Bu muazzam bir deneyim, öyle değil mi? Hiç bir 

şeyin dikkatimi dağıtmaması ve beni engellememesi için Ruhsal Dünya ile temas 

kurmak gerçek bir fırsat, ama yapamıyorum. İş, aile, zorunluluklar - çıkış yolu yok". 

Onlar için bu kadar zor, zavallı adamlar.  

 

"Potansiyelin var, ama ruhsal olarak gelişme şansın yok" diyen maymundan kendi 

bilincini dinleyen dostlarım, size ne diyeceğim biliyor musunuz? Her şeyi bırakın, bir 

tatile çıkın, bir çadır alın (tercihen yaz mevsiminde tabii ki) ve güvenli bir yere gidin, 

ama en azından bir hafta boyunca sizi rahatsız edecek veya dikkatinizi dağıtacak kimse 

olmadan ve ruhsal olarak özgür olmak için ruhsal uygulamalar gerçekleştirin - ve 

göreceğiz. 
 

Bilirsiniz, böyle insanlar başarılı olamaz. Neden? Çünkü insanlardan kaçarlar, ama 

kendilerinden kaçamazlar. Çünkü maymunu yanlarında götürürler, oysa maymun 

hükmeder. Zavallı Melek, özür dilerim, bilirsiniz, "Çirkin Ördek Yavrusu" - 

çocukluğumuzda böyle bir çizgi film olduğunu hatırlıyor musunuz? O yüzden bu hisse 

sahibim, bazı insanlara baktığımda hep o çizgi filmi hatırlıyorum, anlıyor musunuz? 

Melek özlerinin durumu, süpürgeliğin altında bir yerde çok çirkin ezilmiş ördek 

yavrusuyla aynıdır, çünkü büyük güçlü maymun zavallı şeyi korkutup yıpratmıştır ve 

bu küçük tavuk bir yere tıkılmıştır ve saklandığı yerden tam olarak çıkamamaktadır ve 

tam olarak gelişememektedir. 

 

Tatiana: Bir şeyin maymunu her zaman engellediğini nasıl söylediğini de 

hatırlıyorum: Ya bir ağaç gövdesi kaygandır ya da muzlar çok yüksek bir yerde 

asılıdır… 

  

İgor Mihayloviç: Elbette, maymun asla hayattan tatmin olmaz. Bu nedenle 

söylüyorum: gidin ve deneyin, inzivaya çekilin ve daha önce hiç karşılaşmadığınız 

problemler ile karşılaşırsınız. Ama bir şey var ki, insan gerçekten kavgaya hazırsa, 

bilirsiniz, gider, yanına bir defter alır ve her şeyi yazmaya başlar, en azından kendini 

özgürleştirir. Kafasındaki maymun dışında, hiç kimsenin ve hiç bir şeyin onu 

engellemediğini görür. Veya, dinlerde dedikleri gibi "iblisler" veya başka bir şey, 

"bilinç", önemli değil, "sistem" - ne derseniz deyin. Bu bir problemdir, onunla 

doğduğumuz problem. Bu sadece iki bileşendir: hayvan kısmı - sıradan maymun - ve 

melek kısmı alınıp birleştirildi.  

 

Ama bu kozanın (tırtıl bile değil, koza) bir kelebek oluşturması için, insan yenmeli, 

kazanmalı, zafer gerçekleşmeli. Kendi üzerinde zafer, öyle değil mi? Yani, bu dünyaya 

tutunan insanın aktif bileşeni üzerinde zafer, onun için bu üç boyutlu dünya yerlidir. 

Ama bu dünya aslında Şahsiyete yerli değildir. Şahsiyet esasen bu dünyayı görmez. 

Bilinç olmadan, Şahsiyet bu dünyayı görmez ve algılamaz, bu nedenle bilinç aracı 

olarak hizmet eder. Bundan dolayı, bilinç her şeyi yapabilir: çok fazla problem yaratır, 



Şahsiyet  fon sağlaması, daha fazla enerji vermesi gerektiği zaman, dikkatinizi dağıtır, 

başka deyişle dikkatini yanlış yöne yatırır.  
 

Ama dostlarım, dikkatiniz her ne sebeple olursa olsun maddi bir şeye yatırıldığında, 

onu Ruhsal Dünyaya yatırmazsınız. Ve eğer onu Ruhsal Dünyaya yatırmazsanız, 

hiçbir şey elde etmezsiniz. Bilirsiniz, istediğiniz dışsal eylemleri yapabilirsiniz. Sadece 

gidip din adamlarının elini öpmezsiniz, beni bağışlayın, kıçlarını öpün, kazandığınız 

her şeyi onlara verin, sahip olduğunuz her şeyi satın ve onlara verin ve sabahtan 

akşama kadar size dua etsinler... hiçbir şey olmaz, siz bir maymun olduğunuz için öyle 

kalacaksınız. Arkadaşlar açık sözlü olduğum için özür dilerim. Sizi kendinizden başka 

kimse kurtaramaz. Anlamalısınız, biliyorsunuz, insan gerçekten de ikili. Ve cennet bir 

hayvanat bahçesi değildir, maymunlar oraya ait değildir. Bu doğru. 
 

Biliyorsunuz, bir de insanların Allah'tan uzaklaşmış olmaları problemi var. Ne yazık 

ki, bugün itibariyle insanlar bu bağlantıyı kaybediyor, anlıyor musunuz? Çok fazla 

bilgi var ve çok fazla sorun var: Sağlıkla ilgili sorunlarımız var, pandemilerimiz var ve 

siyasette sorunlarımız var. Dolayısıyla kitle iletişim araçları bize büyük ölçüde dışsal 

sorunlar yüklemektedir. Bundan başka ekonomik krizler başlıyor, her şey her zaman 

daha pahalı hale geliyor; hayatın bu problemlerinin çemberinden kaçamıyoruz ve 

durup sadece içimize bakmaya zamanımız yok: bize ne oluyor? Böylece, 

görüyorsunuz, kendimizi bazı yüksek duygular ve benzerlerinde yakalıyoruz. Ve 

burada insanlar diyor ki: “modern zamanların sorunu”. 

 

Ama öte yandan dostlarım, eğer gerçekten istiyorsanız, hissediyorsanız ve 

anlıyorsanız, Allah'ı gerçekten seviyorsanız veya O'nun için çabalıyorsanız, o zaman 

tüm bu beyhudelik sadece bir illüzyondur. Ruhsal kurtuluş için günümüzden daha iyi 

bir zaman olamaz. Neden? Çünkü bu maymunun yaygarasını görüyorsunuz ve o muzu 

koparmak için son gücüyle ağaca tırmandığını kavrıyorsunuz, anlıyor musunuz? Ama 

bir Şahsiyet olarak, bir Melek olarak, bunun maymun olduğunu ve siz olmadığını 

anlıyorsunuz. İçeride durmak yeterli. 
 

Modern yaşamımız insanların ruhsal kurtuluşunu engelliyor mu? Hayır arkadaşlar, 

engellemiyor. Sadece en değerli olanları örnek almalısınız. İsa Mesih, ruhsal 

uygulamalarda ne kadar zaman harcadı ve ne kadar iyilik yaptı. Ya da o Peygamberi, 

insanlar arasında en değerli olan son Peygamberi alın ve uygulamalarda ne kadar 

zaman harcadığına ve ne kadar iyilik yaptığına bakın. Ve iyi ve kolay bir hayatları 

oldu mu? Hayır. Onların hayatı sizin ve benimkinden daha mı kolaydı? Hayır. Daha az 

tehdit var mıydı? Hayır. Özür dilerim, maymunlar İsa Mesih'i bile çarmıha gerdiler. 

Sadece bunu düşünün. Gerçekten kolay bir hayatı var mıydı? 

Ama bazı insanlar, "Evet, ama O, Tanrı'nın Oğlu, gerçekten biliyordu" diyecektir. 

Yine de size kim engel oluyor? Dürüstçe söyleyin, kim sizi birazcık çaba harcamaktan 

ve Tanrı'yı, Ruhsal Dünyayı hissetmekten alıkoyuyor? Sonuçta, Ruhsal Dünyanın 

kapısı her zaman açıktır. Evet, maymun oraya girmeye çalışıyor ama asla 

giremeyecek. Ruhsal Dünya bir hayvanat bahçesi değildir ve maymun oraya ait 

değildir. Oysa biz maymunken oraya gitmeye çalıştığımızda… Peki neden oraya zorla 

gidiyoruz? Bir şey elde etmek ve büyü öğrenmek için, değil mi? Diğer maymunlara 



hükmetmek için. Dürüst olalım. Bu nedenle, bir maymun Ruhsal Dünyayı asla 

hissedemez. Ama her birimiz, özür dilerim, sağlıklı, güçlü, saldırgan maymun 

tarafından süpürgeliğin altına sürülen küçük tavuğumuz, Tanrı'nın var olduğunu 

biliyor. 

Biliyorsunuz, bazı insanlar o kadar gururludur ki, kendilerinin küçük ve sefil bir tavuk 

olduğunu kabul etmektense, kendilerini büyük ve güçlü bir maymun olarak görmekten 

daha iyi hissederler, bilirsiniz, herkesi kıran ve ısıran bir goril gibi, ama güzel bir kuğu 

olma şansıyla. Öyle değil mi? Gerçek bir Melek. Ve Sonsuzluğa uçmak için. Ve eşitler 

arasında eşit olmak. Ruhsal Dünyanın bir parçası olmak. Neyi seçeceğiz? Bunun 

hakkında düşün. Bizi kimse engellemiyor. Ve takip edeceğimiz örnekler var. En 

değerli olanlar var. İsa Mesih ve Muhammed Peygamberden daha değerli birini 

bulmak zordur. Ama onlar da senin benim gibi insanlardı, değil mi? Ama bazıları yine 

"Ama O Tanrı'ydı" diyecektir. Evet. O'nun içinde... Bedeninde bir Melek vardı. Ama 

onun maymunu tıpkı sizinki gibiydi ve O'nu da aynı şekilde engelledi. Ama İsa onu 

evcilleştirdi. Evet, O kim olduğunu biliyordu. Ve siz bilmiyor musunuz? Kendinize 

yalan söylemeyi bırakın ve maymunları dinlemeyi ve maymunlar gibi davranmayı 

bırakın. Ve dünyanın nasıl değişeceğini göreceksiniz; içinizde nasıl dönüşeceğinizi 

göreceksiniz. Bu gerçekten basit. Ama burada maymun, “Bunu yaparsam her şey 

değişir, arkadaşlarım beni anlamaz, akrabalarım benden yüz çevirir” der.  
 

Biliyorsunuz, dostlarım, işte basit bir soru. Üzgünüm, doğrudan söyleyeceğim, tamam 

mı? İnsan ömrümüz ne kadar sürer? Sadece biraz. Ve sonrasında nerede olacaksınız? 

Yakınlarınız, dostlarınız ve bu maymunu seçkin bir şey gibi yutturmaya çalıştığınız bir 

sürü yabancı ile birlikte mi olacaksınız? Oysa, hepimizin yaptığımız şey bu. Aslında 

başka insanlar için yaşıyoruz. İnsanların bizim hakkımızda düşündüklerini 

umursuyoruz. Sonrasında nerede olacaksın dostum? Daha önemli olan ne: insanların 

senin hakkında ne düşündüğü mü, yoksa kim olacağın mı? Soru kim olacağın bile 

değil, kim olduğun. Sen kimsin: ölümlü bir maymun mu yoksa Ruhsal Dünyanın bir 

parçası, bir Melek mi?  

 

Biliyorsunuz, insanlar dinlemek istemiyor. Her şeyden önce, kendilerini dinlemek 

istemiyorlar. Bütün yanıtın gizli olduğu yer burasıdır. İnsanlar istemiyor ne anlama 

geliyor? İnsanda dinlemek istemeyen kim? Orada olan bu fısıltıyı, ruhtan ruha içerdeki 

ebedi fısıltıyı dinlemek istemeyen kim? Kim? Sadece maymun. Öyleyse, medeni bir 

şekilde söyleyelim, sonsuz hayatınızı var oluş için, bir maymunun çok kısa var oluşu 

için takas etmek için ne kadar zayıf olmalısınız? Dostlar, bu doğru. Ama maymun 

olmaktan hoşlanıyorsanız, bu sizin seçiminiz. Ancak, bu değerli değil. Bu seçim 

insana layık değil. İnsan Hayat kazanmak, Melek olmak için buradadır. Ve maymun 

Meleğe hizmet etmelidir. Ama bunun için, Melek kuvvetli olmalıdır. Bütün 

mekanizma budur, ki bu oradadır ve herkes bunu yaşadı.   

 

Yine, neden İsa Mesih'ten söz ettim ve size O'nun nasıl uygulamalar yaptığını 

anlattım? Uzun süre mücadele etti ve sonra O bile 40 gün bu maymunun üstesinden 

gelmek zorunda kaldı, çünkü o büyük ve kuvvetli idi. Biliyorsunuz, yanlış anlamalar 

olmaması için size açıklayayım. Bu ikili doğanın hapishanesinde Şahsiyet ne kadar 

kuvvetli ise, maymun o kadar kuvvetlidir. Çünkü bir Melek geldiği zaman ne kadar 



çok içsel güç ve ne kadar muazzam potansiyel olduğunu hayal edin. Maymun nasıl 

olacaktır? Steroidlerde olduğu gibi, biliyorsunuz, sadece anlamamız için:  büyük ve 

kuvvetli, Schwarzenegger'den üç kat daha büyük. Bu böyle değil mi? Böyle. Ve insan 

manevi olarak ne kadar zayıf ise, maymun o kadar zayıftır. Bunların hepsi dengelidir, 

orantılı olarak dengeli. Ama en iyi yol şu pozisyondan başlamaktır. Demek istediğim, 

Meleği geliştirerek başlarsınız, dikkati gerekli olan yere yatırırsınız ve maymun size 

yetişemez, bu nedenle ona boyun eğdirmek daha kolaydır.  

 

Burada olan ruhsal olarak özgür varlıklar için, onlar için çok daha zordur. Bu 

gerçekten böyle. İsa Mesih örneği gibi. Veya Muhammed Peygamber, öyle değil mi? 

İnsanların en büyüğü. Muhammed Peygamber aslında manevi olarak o kadar kuvvetli 

idi ki, gerçekten çok fazla insana yardım etti ve bugüne kadar yardım ediyor. O aslında 

Allah'ın en sevdiği idi, Allah onu bir çoklarının arasından seçti. Allah ona güç vermedi 

mi? Verdi. Sonuçta, Allah'ın Kendisi ona öğretmek için Başmeleğini gönderdi. Doğru 

mu? Doğru. Çocukluktan itibaren böyle koşullarda gelişmeye başladıysa, onun 

maymununun ne tür bir güce sahip olduğunu hayal edin. Ama, bunu bilerek, 

Peygamber her an içindeki bu maymuna boyun eğdirdi. Bunu yapmak bizim için 

gerçekten zor mu? Yoksa herhangi bir şey bizi engelliyor mu? Herhangi birimizi? 

Hayır, dostlar, maymun dışında hiç bir şey engellemiyor.  

 

Dindar bir insansanız, bir tapınağa gitmeniz gerekir, ama istemiyorsunuz, soru şu: kim 

istemiyor? Manevi bir pratiğiniz varsa, bunu yapmanız gerekir, hissedersiniz ve 

yapmak istersiniz, ama burada birçok neden ortaya çıkar ve maymun öyle koşullar 

yaratır ki, acilen bir mağazaya koşmanız, yerleri yıkamanız ya da uzanmanız gerekir, 

biliyorsunuz… Böyle bir durumda maymun kazanır. O zaman geriye ne kaldı? O 

zaman size kalan şey rahipleri dinlemek ve onların masallarına inanmaktır. 

Biliyorsunuz, onların masallarına ne kadar inanırsak inanalım, birinin bizim için bir 

şeyler yapmasını ne kadar umarsak edelim, gerçekler acımasızdır. O dinlerden o  

kutsal pederler, herkesin bu yolu aşması gerektiğini söylüyorlar. Herkes şeytanla 

yüzleşmek zorundadır ve herkes kazanmak zorundadır çünkü her şey ezelden beri 

aynıdır. Başka bir şey yok, çünkü gerçek bu. Ve eğer korkarsak, bununla yüzleşmek 

istemeyiz, savaşmak istemeyiz, ruhsal uygulama yaparken çıldıracağımızdan korkarız, 

çünkü dünya değişmeye başlar, biz bölünürüz - öyleyse kim korkuyor? Maymun güç 

kaybetmekten korkuyor, çünkü Melek büyümeye başlıyor. Burada seçim bize bağlı. 

Tatiana, Sarovlu Seraphim'den bahsettiğinde onun dediği... 
 

Tatiana: Kararlılık. 
 

İgor Mihayloviç: Kararlılık. Eğer kararlılığına, azime sahip isek, kazanırız. Teslim 

olmayız. Biliyorsunuz, basit tavsiye. Tamamen insani bir şekilde. Bir aynaya yaklaşın 

ve kim olduğunuza bakın. Sıradan bir maymun görmeye çalışın, sadece gerçek ile 

yüzleşin. Evet, o oldukça hoş olabilir, hayvanat bahçesinde görmeye alıştığımız gibi 

değil, ama bu evrimin sonucu, fazlası değil. Aynada tüm gördüğümüz sadece bir 

maymun. Birbirimize bakınca maymunlar görürüz. Evet, yine söyleyeceğim, o güzel, 

zeki ve eğitimli olabilir, ama sadece bir maymun. Oysa hissettiğimiz şey, maddi 



bileşen olmayan şey - o ebediyen yaşayabilendir. Öyleyse, neyi geliştirmek gerekli, 

dostlarım?   

Okumayalım ya da başka bir şey demiyorum. Biliyorsunuz, aslına bakarsanız, tüm 

hayatımız boyunca okumalıyız.. Peygamber okumadı mı? Son güne kadar okudu. 

Öyleyse neden okumamalıyız? Okumalıyız. Her gün. Aksi halde o gün okumazsak,  

gün boşa gitmiş olur. İnsan olmayı, daha insancıl olmayı, sevmeyi öğrenmeliyiz; 

temel, basit şeyler. Ama biliyor musunuz? İnsanlar Sevginin ne olduğunu bilmiyorlar. 

İnsanlar sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar inançlı olmanın ne demek 

olduğunu bilmiyorlar. Doğrusu insanlar bunu bilmiyor. Tüm bunları kaybediyoruz. Bu 

nedenle, Sevginin ne olduğunu öğrenene kadar Hayatı kazanamayız. Oysa korku ve 

boyun eğme içinde olmak, biliyorsunuz, yılgın bir köpek gibi. Köpekler bir tapınağa 

bile ait değiller, Ruhsal Dünya'dan bahsetmiyorum bile. 

Bu nedenle dostlar, maddi olan her şey ölümlüdür. Dünyevi gözlerimizle gördüğümüz 

her şey - hepsi yok olacak. Ve aynada gördüğümüz şey kaybolacak. Ama 

hissettiklerimiz, maddi olmayan, herhangi bir maddeden çok daha yüksek olan - bu 

ebedi olabilir. Geliştirmemiz gereken şey bu. İçimizde hissettiğimiz kişi. Ama sadece 

manevi konumdan, vurguluyorum. Çünkü bilinç, diyelim ki, tekerimize çomak 

sokmaya, sahte imgeler, duyumsamalar ve duygular yaratmaya da başlar. Ve ruhsal 

deneyime sahip olmayan insanlar, ruhsal algı ve hisler yoluyla algıyı içsel duygu ve 

kendini beğenmişlik ile karıştırırlar. Bu gerçekten böyle. Her şey Hakikat ile başlar. 

Tatiana: İnsan her zaman gelişmeli ve öğrenmelidir, çünkü bir üstat her zaman bir 

öğrencidir.   

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Eğer bir üstat, üstat olduğuna, bir şeylere ulaştığına ve 

mükemmel olduğuna inanıyorsa, o sadece bir şizofrendir, başka bir şey değil. Oysa 

gerçek bir üstat her zaman öğrenir. Öğrenmesi gereken hala çok şey olduğunu anlar. 

Ama Sevgi ile başlamak gereklidir, dostlar. Öyleyse, birbirimizi Sevelim. Bu en basit 

şeydir, ama en güçü şeydir. Bu Hayat ve umut veren şeydir. Sadece her birimize değil, 

ama birlikte hepimize, tüm dünyaya, çünkü Sevgi gerçekten kurtarır. Ve sadece bizi 

kurtarmaz; gezegenimiz de kurtarır ve bütün insanlığı kurtarır. Eğer bu Sevgiden çok 

fazla varsa, durum budur. Oysa çok fazla Sevgi olmasını sağlamak için, her birimiz 

kendi üzerinde çalışmak zorundadır. Öyle değil mi?  
 

Tatiana: Onun daha fazlasını yaymak.  
 

İgor Mihayloviç: Daha fazlası daha iyi. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Teşekkür 

ederim, dostlar.  

 


