
 

SAPLANTILI İMGELER 

 

Görüntüler insan bilincinde nasıl ortaya çıkıyor? İnsan onlardan nasıl sıkıntı çekiyor 

ve bu ne gibi sonuçlara yol açıyor? Neden insan dünyada yanılsamaları hayata geçirme 

yeteneğine sahip tek varlıktır? Takıntılı bir görüntüden sonsuza kadar kurtulmak ve 

onu hafızadan silmek mümkün müdür? İslam neden meleklerin görüntülerin olduğu 

eve girmediğini söylüyor? Görüntü nedir? Eskiler neden Tanrı'nın bir insana en az bin 

beş yüz yıllık bir yaşam süresi bahşettiğini söylediler? Modern insanın ömrü neden bu 

kadar kısa ve neden sağlıklarını hızla kaybediyorlar? İnsan içindeki yaşam enerjisini 

neye harcıyor? 

 

Manevi görüş nedir ve içsel görme nedir? Fark ne? Büyü, duyu dışı yetenekler ve 

ruhsal vizyon arasındaki fark nedir? Duyu ötesi yeteneklere duyulan tutkunun sonucu 

nedir ve manevi yolu izleyen bir insan için neden tehlikelidirler? Allat enerjisinin 

insan için anlamı nedir? Manevi yoldaki hatalar ve zorluklar: bunların üstesinden nasıl 

gelinir? Kolektif ruhsal uygulamaların değeri nedir? Gerçek Hayat nasıl kazanılır? 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizi tekrar selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Ve bugün saygıdeğer Igor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugünkü toplantımıza İslam ve izleyicilerimizin paylaştığı 

Hadis konusuyla başlamak istiyorum. İslam'da Hadislerde, imgeler bulunan eve 

meleğin giremeyeceği söylenir. Ayrıca bu imgeleri yaratanların Kıyamet Günü'nde en 

şiddetli azabın başlarına geleceği ve Yargılama Günü'nde onları şiddetli azapların 

beklediği de söylenmektedir. Bu bakımdan izleyicilerimiz şu soruyu soruyor: Tam 

olarak hangi imgeler, görseller kastedildi? Peygamber hangi evden söz etti? 

 

İgor Mihayloviç: Bu konuşma imgeler, görüntüler ile ilgili serilerimizin devamı, öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: Evet, konu kapsamlı ve geniş. 

 

İgor Mihayloviç: Anlıyorum. Aslında her şey basit arkadaşlar. İnsanın Tanrı için inşa 

edebileceği tek ev vardır - o kendi içindedir. Hangi güzel binaları dikersek dikelim, 

onlara ne isim verirsek verelim dersek, Tanrı'nın Evi ve benzerleri, Tanrı'nın Evi 

maddi dünyada var olamaz, sadece olamaz. Ama içimizde Tanrı'nın Sevgisi 

yükseldiğinde, sevgimizi Ruhsal Dünyaya verdiğimizde ve bir yanıt aldığımızda, 

Tanrı'nın yerleştiği bir Evi yaratan tam olarak budur. Anlıyor musunuz? Bu, Tanrı'nın 

Evi olarak adlandırılabilir. Ellerle yapılmamış bir tapınak: Bunu hiç duydunuz mu? 

Tatiana: Evet, elbette... 

 



İgor Mihayloviç: Doğru. İnşa edebileceğiniz tek tapınak bu. Oysa başka her şey, 

anlıyorum: dinler, gelenekler… Pekala, basitçe söyleyeyim: İnşa edebileceğimiz tek 

tapınak kendimizdir. Tanrı için tapınağı kastediyorum. Orada Allah'a kapıyı açarsak ve 

Allah oraya yerleşirse, bu gerçekten bizim meziyetimizdir. Yine de, herhangi bir 

binayı inşa etmek için ne kullanırsak kullanalım - ahşap, taş veya başka herhangi bir 

şey- ve onlara ne ad verirsek verelim ve onları nasıl dekore edersek edelim, bunlar 

sadece mülklerdir… nasıl desek? İletişimimiz için, başka bir şey değil. Bu gerçekten 

Tanrı'nın Evi olabilir mi? Tanrı gerçekten de, deyim yerindeyse, maddi kaçınılmaz 

olarak ölü olan dünyada, taş duvarların içinde mi yaşıyor - Ebedi Diri Tanrı? Elbette, 

hayır. Ve Tanrı gerçekten bedenimizde olabilir mi? Basit bir soru. Hayır. Ama bununla 

birlikte, bizde, bedenimizde olduğu gibi, hem fiziksel hem de enerji bedeninde, ona ne 

dediğimiz önemli değil, enerji yapımızda, Sevgi içimizde üretildiğinde, o zaman bize 

yaşayan Sevgi yanıt olarak gelir. Ve burada, evet, Tanrının Evi oluşuyor. Yani her şey 

gerçekten çok basit. 

 

Ve bu soru iyidir, evinizde imgeler olduğunda, Melek içeri girmez. Arkadaşlar burada 

da çok basit. Artık Onun için bir yerin olmadığı yere bir Melek nasıl girebilir? 

Şeytanın yaşadığı eve bir Melek gerçekten girebilir mi? Giremez. Oysa bir imge, 

görüntü nedir? İmge, şeytanın yarattığı bir yanılsamadır ve orada yaşar. Bu yüzden bir 

yanılsama yarattığımızda onu besler ve hayatımızı boşa harcarız. Sonuçta, hayatımızı 

Tanrı'nın Sevgisine, Ruhsal Dünya ile temasımıza harcamayız. Hayatımızı, 

zamanımızı, enerjimizi kaçınılmaz olarak ölüye bile değil, ama kesinlikle var olmayan 

bir şeye, bir görüntüye harcıyoruz. 

 

Tatiana: Bir keresinde dediğin gibi, imgeler gölgelerdir.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, bunlar Hakikati çarpıtan Işıktan gelen gölgeleridir. Ve Işık, 

saf, hakiki Işık, kendisini çarpıtan bir şeyin olduğu, gölgelerin baskın olduğu yere 

akabilir mi? Basit bir soru. Tabii ki akamaz arkadaşlar. Bu yüzden görüntüler 

hakkında, ne oldukları ve nasıl yaşadıkları hakkında çok konuştuk. Basitçe ifade 

edelim, bir kez daha açıklamaya çalışalım ki, eskilerin dediği gibi, Allah her insana en 

az bin beş yüz yıl ömür vermiş. Ve eskiler, insanların neden bu kadar kısa bir süre 

yaşadığını merak ettiler. Yanıt sadece şaşırtıcıydı. Tanrı, O çok kibar ve cömerttir ve 

bize her şeyi bahşeder: Uzun bir ömür, çok uzun bir ömür, ayrıca mutluluk, neşe ve 

sağlık; Bize her şeyi bahşeder. Yine de, neden böyleyiz? Neden kısa bir süre 

yaşıyoruz? Neden hasta oluyoruz? Neden huzurumuz, mutluluğumuz ve neşemiz yok? 

Bu iyi bir soru, değil mi? 

 

Tatiana: Yanlış yaşam tarzımız var.  

 

İgor Mihayloviç: Yanlış bir yaşam tarzı ile ne demek istiyorsun? Düzgün beslenmeli, 

yeterince uyumalı, dinlenmeli, bir şekilde kendimizi sevmeli, kendimize bakmalı ve 

bir şekilde bedenimizi dikkatli bir şekilde kullanmalı mıyız? 

 

Tatiana: Psiko-duygusal durum.  

 



İgor Mihayloviç: Psiko-duygusal durum. Her şeyden memnun olmalıyız, değil mi? 

Ve yine, psiko-duygusal durumumuz dış etkenlere bağlıdır, değil mi? Örneğin, 

kendimizi iyi hissettiğimiz iyi, harika bir ekiple çevriliysek; ya da birbirimize saygı 

duyduğumuz, her şeyin muhteşem olduğu, herkesin birbirine baktığı ve her şeyin 

harika olduğu bir ailede. Doğru mu? Bu şekilde olmalı. Yine de, aranızda gerçek 

hayatta bu kadar mükemmel koşullar gördünüz mü? 

 

Tatiana: Bu sistemde mükemmel hiç bir şey yok, aslında.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.   

 

Tatiana: Evet. Önceden deforme olmuş durumda 

 

İgor Mihayloviç: …tam anlamıyla hayal kurmak. Neden? Bir aile, diyelim ki üç 

kişiden oluşuyorsa ve kendi ruhsal gelişimleri ile uğraşmıyorlarsa ve henüz bir sonuç 

elde etmemişlerse mükemmel olamazlar, sadece olamazlar. Neden? İmgeleri olduğu 

için, duyguları olduğu için, sinirlenirler, alfa olmak için savaşırlar; Her grupta olduğu 

gibi kelimenin tam anlamıyla her zaman bir çatışma ve diğer her şey vardır. Bir çocuk 

bile bizim dikkatimize, yetişkinlerin dikkatine hükmetmeye ve savaşmaya çalışır. Bu 

dikkati çekmektir. Her şeyi anlasak bile, ona dikkat ediyoruz, biliyoruz… onun 

büyümesi için iblisinin sahip olması gerektiğini kadarını. Demek istediğim okuryazar, 

zeki ve ruhsal olarak olgunuz. Oysa çocuk değişkendir. O istikrarsızdır, şimdiden 

birçok provokasyon yaratıyor ve görüntülerle yaşıyor. 

 

Çocuklarımıza düzgün gelişmeyi öğreten var mı? Kimse onlara bunu tüketici 

biçiminde öğretmiyor. Bu gerçekten böyle. Bir çocuk kılavuzsuz bırakılıyor, öyle değil 

mi? Bu nedenle, özellikle birincil dalgadan önceki ilk beş veya altı yıl boyunca 

özgürce hayal kurmaya çalışır. Bir şey yapmak, diyelim ki eğitmek bile anlamsızdır. 

Anlamsız değil, hayır. Aslında eğitmeliyiz, anlatmalıyız, açıklamalıyız vs. Kişi ruhsal 

olarak uyanmalıdır. Ama çocuk kendini bir Şahsiyet olarak hissetmez. Başlangıç 

dönemi boyunca, Şahsiyet kendisini gerçekten bilinç ile ilişkilendirir ve ikincil 

dalgalanmaya daha yakın veya ondan sonra diyelim, kendisini olgun bir şekilde 

ayırabilir. Böylece, insan, ikincil dalgaya daha yakın olarak, Tanrı ile veya şeytanla 

nasıl yaşaması gerektiğine dair nihai bir seçim yapar. Yaklaşık o zamanda. 

 

Tatiana: Bu, diyelim ki diğer tarafı tanımayan, hisler vasıtası ile deneyimlemeyen ve 

algılayamayan böyle hazırlıksız çocukların, birincil ve ikincil dalgalanma anlarında 

bilinç seviyesinde daha fazla yerleştiği anlamına mı geliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Çocukların nasıl büyüdüğüne bir bakalım. Sonuçta, oyunları 

ve fantezileri var, hayali arkadaşlarla ve diğer her şeyle konuşuyorlar, bu yüzden yıllar 

boyunca bizim için yararlı olacak olanın, yani hayatlarının çoğunu hayal gücüne 

harcıyorlar. Bir çok şey yaratıyorlar. Neden? Gelişirken Şahsiyeti manipüle etmeyi 

öğrenen tam olarak ikincil bilinçtir. Her şey çok basit. 

İnsan, bu dünyada bir yanılsamayı hayata geçirebilen tek varlıktır. Sonuçta, hayvanlar 

bunu yapmaz ve yapamaz. Evet, daha gelişmiş hayvanlar da imgelerle düşünür. İlkel 



bir düşünceleri var ama insanların sahip olduğu hayal gücüne sahip değiller. Neden? 

Basit bir soru. Çünkü gerçekten Hayat veren şeye sahip değiller. İnsan, bir şekilde, 

pekala, bu yanlış, ama bir şekilde, insan tanrısaldır çünkü onun içinde Ruhsal 

Dünyanın bir parçası vardır. Hayatı kazanmak için harcamamız gerekeni, görüntüleri 

kafamızda canlandırmaya harcıyoruz. 

 

Bunu kimse düşünmüyor. Oysa gerçekte, görüntüler beynimizin bir ürünü değildir. 

Hayır. Görüntüler beynimizde üretilir ve onları içsel gözümüzle görebiliriz. Doğru 

mu? Herkes onları görebilir. Basit bir örnek. Bir grupta hükmetmek için 

savaştığımızda ve bazı rakipler olduğunda veya birini kazanmaya çalıştığımızda. 

Gençlik, aşk ve diğer her şey, bir erkek bir kızı kazanır ya da bir kız bir erkeği kazanır. 

Neler oluyor? O kişinin görüntüsüyle sürekli konuşma, sürekli iletişim. Veya biriyle 

bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Nerede olduğunuz önemli değil arkadaşlar: işte, evde, 

ailede, başka herhangi bir yerde… önemli değil. Daha güçlü bir iblis ile karşılaşırsınız. 

Ve kafanızda iblislerin oyunu başlar. 

 

Tatiana: Bu mikro-savaş devam ettiriliyor, devam ediyor, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Ve bir şeyi ispatlıyoruz, açıklıyoruz. Başka bir deyişle, 

başlangıçta var olmayan bir kişinin görüntüsünü yaratırız. Tekrar söylüyorum: belirli 

bir kişi var, ama var olmayan bir kişinin imajını yaratıyoruz. 

 

Tatiana: Bir fantom, hayalet. 

 

İgor Mihayloviç: Kelimenin tam anlamıyla bir hayalet. Maddi dünyada yoktur, ama 

aynı zamanda süptil maddi dünyada vardır. Gerçekten var. Onunla konuşuruz, yaşam 

enerjimizi ona harcarız. O bizim pahamıza yaşar. Bu sistemin kendisi için son derece 

faydalıdır, bilincimiz için faydalıdır. Neden? Bir illüzyonun bedelini hayatlarımızla 

ödüyoruz, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ayrıca biliyorsunuz, insan kafasında bu tür senaryolar üretildiğinde, 

gerçekliğin nerede olduğunun, bu hayali oyun ve bir hayaletle diyaloğun nerede 

olduğunun sınırını kaybeder. Ve sonra, elbette, o kişiye gerçek hayatta bazı talepler 

empoze edilir. 

İgor Mihayloviç: Artı, duygusal olarak da üzülürüz. Neden? Gerçek bir insanla 

tanıştığımızda bir konuşma yapmış oluyoruz, hazır bir diyaloğumuz var ve hazır bir 

sonuç olmalı. Oysa her şey ters gidiyor. Neden?  

 

Tatyana: İlişkiler kafada kurulur ki (Igor Mihayloviç: Elbette… karşılık gelmez) 

gerçekte kesinlikle örtüşmez ve asla da olmaz. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Çünkü eşit güçte, hatta daha güçlü bir iblisle karşı 

karşıyayız. Doğru mu? Din dilini kullanırsak ve bilince iblis ya da şeytan dememiz 

fark etmez. Öyle değil mi? Ve bu durumda ilginç olan şeye bakın. Eğer 

muhataplarımızdan biri zayıfken bizim iblisimiz daha güçlüyse, o zaman her şey 



pratikte planladığımız gibi gelişecektir. Bunu kim fark etmedi? Tam olarak sonuç 

budur. 

Bu nedenle, bir gözlemci olarak gözlemlemeyi birincil bilinç konumundan, hatta daha 

da iyisi Şahsiyet konumundan öğrenmişsek, belirli derecede özgürlüğe sahip 

olduğumuzda, tüm bu kalıpları fark ederiz, bilincimizin oyununu fark ederiz, 

kafamızdaki hayali görüntülerin ne olduğunu fark ederiz. İşte o zaman bir Meleğin 

neden doğamayacağını açıkça farkederiz. Başka deyişle, şeytan için çalışırsak Melek 

olamayız. Bu gerçekçi değil. Dahası, kendi hayatımızı boşa harcarız. Ve yanıtın 

gizlendiği yer burasıdır. Kadim insanlar bile, kaçınılmaz olarak ölü şeyler yaratarak, 

Diri olanı yanılsamalarımıza harcadığımızı söylediler. Ve sonra, özür dilerim, o kadar 

kısa bir süre yaşıyoruz ki bazen burada kendimiz için bir şeyler yapacak zamanımız 

olmuyor. Ama bu bizim hatamız. 

Tatyana: Evet. İgor Mihayloviç ve bir de şu soru var. Örneğin bir insan kendisi için 

bazı imajlar yaratmış ve bunun kötü olduğunu anlamıştır. Arkadaşlar şu soruyu 

soruyor: “Bu görüntüden tamamen kurtulmak mümkün mü? Onu hafızadan, bilinçten 

sonsuza kadar silmek mümkün müdür?” 

İgor Mihayloviç: Onu bir hafıza olarak formatlamak? 

 

Tatiana: Evet, onu formatlamak. 

İgor Mihayloviç: Hafızayı formatlamak mümkündür. Diyelim ki yarattığınız ve size 

hükmeden o hayaletin aktif, güçlü bir imgesinden kurtulmanın zaman aldığını 

anlıyoruz. Ondan kurtulmak için zamana ve çabaya ihtiyacınız var. Ama soru, ondan 

sonsuza kadar kurtulup kurtulmayacağınızdır. Elbette, kurtulmazsınız. Onu devre dışı 

bırakabilirsiniz. Ama, onu tamamen ortadan kaldıramazsınız ve o var olmaya devam 

eder ve hala hayatınızı yemeye devam eder. Ama aktifken yediği kadar aktif şekilde 

değil. Doğru mu? Yine de ne yedi? Bir insanı yedi. Onu yaratan insanı. Bu nedenle 

dostlarım, biliyorsunuz, asıl mesele kendi hayal gücünüze bile yemek olmamak ve her 

şey yoluna girer. Öyle değil mi? Görüntüler ile de böyle: Nasıl meyveli tatlı 

olduğunuzu fark etmiyorsunuz. 

Yani hafızayı formatlamak mümkündür, ama oluşturduğunuz bir görüntüden asla 

kurtulamazsınız. Burada bedende var olduğunuz sürece onu tam olarak besliyor 

olacaksınız. Ve prananız veya yaşam enerjiniz de bu görüntüye dağıtılır. Soru, onun 

aktif mi yoksa inaktif mi olacağıdır. Bazı insanlar diyecek ki, "Bu gerçekçi değil, 

ondan kurtulmak mümkün. Bize ne anlatıyorsun?" Dostlarım, bu durumda sayısız 

deneyle doğrulanmış mutlak gerçekleri anlatıyoruz. Bundan şüpheniz mi var? Deney 

yapın. Tek ihtiyacınız olan iyi bir hipnotist, sizin rızanız ve çocukluğunuzdan bile ne 

kadar çok şeyin ortaya çıkacağını göreceksiniz. Sadece bu. Bir çocuğun yarattığı 

görüntüler herhangi bir yerde kaybolur mu? Hayır, onunla birlikte büyüyorlar. Ve bu 

şekilde, bizim yerimize yaşayanlardan oluşan bir lejyon meydana getiriyoruz. Bu 

yüzden yaşamamız varsayılan bin beş yüz yılın çok kısa bir süresini yaşıyoruz, çünkü 

bizim yerimize bir sürü varlık yaşıyor. 



Tatiana: Biliyorsunuz, açıklamalarınız sayesinde ve bir keresinde görüntülerin 

bilgisayardaki belirli bir program veya belirli bir dosya gibi olduğunu söylemiştiniz. 

Ve bu bile… 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle. Bu Durum ayrıca budur. Bir dosya var, ne 

yaptığınız önemli değil: Bir şiir yazıyorsunuz veya bilgisayarda bir resim 

çiziyorsunuz. Bilgisayarı kapatıyorsunuz, ancak dosya saklanıyor. Neden? Neyin 

sayesinde? Orada depolanan enerji sayesinde, değil mi? Dosya enerji tüketiyor mu? 

Tüketiyor. Enerji tüketmezse, basitçe yok olacaktır. Ama yok olmuyor (Tatiana: 

Başka bir enerji türü). Elbette. Fark ne? Enerji enerjidir.  

Tatiana: Ama dosya orada, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, orada. 

 

Tatiana: Elektrik bağlanana ve dosyayı istediğiniz gibi açana kadar. 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve yine senin dediğin gibi, kendi seçimimizle enerjiyi o 

görüntüye bağlarsak, o tekrar aktif hale gelir. Onu devre dışı bırakabiliyorsunuz ve 

devre dışı bırakmalısınız. Görüntüler çok çok zararlı oldukları için insanların zihninde 

baskın olmamalı. 

Bu yüzden İslam açıkça bundan bahsediyor ve oldukça fazla. Ve Muhammed 

Peygamber buna çok dikkat etti. Ama ne oldu? İnsanlar nasıl ileri gitti ve onu saptırdı. 

Bir meleğin girebileceği bir evde görüntü olmaması gerektiğini anlayan insanlar, 

evlerinden her türlü görüntüyü, resmi veya başka bir şeyi çıkartıyorlar... Dostlarım, 

dünyamızda her zaman böyledir. Ruhsal uyanış ve büyüme ile ilgili olan içsel her şey, 

maddi bir plana kaydırılıyor. Bunu dışsal hayatımızda istediğimiz kadar yapabiliriz: 

tüm resimleri, TV setlerini ve diğer her şeyi kaldırmak; hatta telefonu kullanmamak. 

Cenneti elde etmek için bunu yapabiliriz, öyle değil mi? Ama içimizde olanı 

kendimizin olarak algılarız. Ve büyüklerin bize söylediklerini ve gerçekten hayatımızı 

elimizden alan şeyin, onunla yaşadığımız şeyin sıradan bir resim olduğunu 

anlamıyoruz, duvara astığımız şey değil.  

Tatiana: Çünkü duvarda asılı değilse veya insan çeşitli dış etkileyici görüntüleri 

kaldırırsa, büyük olasılıkla bilinç, içindeki tüm gücüyle ona saldırır. 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Basıncı daha da yoğunlaştırır. Her şeyin kaynaklandığı 

yer burası. Anlıyor musunuz? 

Tatiana: Başka bir soru daha var, İgor Mihayloviç. İnsan ruhsal yolu izlediğinde, içsel 

dönüşümü, içsel biçim değiştirmesi gerçekleşir; ruhun muazzam gücü ortaya çıkar ve 

birçok insan, kişinin hakiki gerçekliği görmeye başladığını ve manevi vizyonla 

karşılaştığını söyler. Bu bakımdan, bize sık sık yöneltilen bir soru var: "Manevi vizyon 

nedir? Ve ona sahip olduğumu nasıl anlayabilirim?"  

 

İgor Mihayloviç: Ne kadar maneviyim, öyle değil mi? 



Tatiana: Evet, tam olarak.  

 

İgor Mihayloviç: Bu sık sorulan bir soru, dostlar.  

 

Tatiana: Bu manevi vizyona sahip miyim yoksa değil miyim?  

 

İgor Mihayloviç: Bu, insanların sık sık kafalarının karıştığı yerdir. "İçsel görme" 

kavramı var. Yani görüntüleri görüyoruz ve onlarla konuşuyoruz. Sanki, bilmiyorum, 

sinemada oturuyorsunuz ve işte orada; ya da gözlerinizi kapatırsınız ve onun size 

yakın olduğu hissine kapılırsınız. Bu bizim iç görüşümüzdür. Oysa ruhsal vizyon 

tamamen farklı bir şeydir. Manevi vizyonda görüntüler yoktur. Peki bu nasıl bir şey? 

Açık bir anlayış ve bilgi verir, öyle değil mi? Ama insanlar gördükleri hakkında 

konuşmaya başladıklarında, bu basmakalıp bir büyüdür, o aslında sisteme oynuyor. 

 

Tatiana: Üçüncü gözü açmak. 

 

İgor Mihayloviç: Hatta onuncu gözü. Görüyorsunuz, bu sistemden bir kötülüktür, 

zarardır, ama bu yüzden sizi yoldan çıkarır. Bu nedenle insanların bunun hakkında 

konuşmasını ve paylaşmasını desteklemiyoruz. Ruhsal yolu gerçekten uygulayan ve 

takip eden birçok arkadaşımız bunu biliyor ve insanların içsel deneyimlerini ve dahası 

her türlü duyu dışı tezahürü ya da buna benzer şeyleri paylaşmaları için bir tür tabu 

oluşturuyoruz. Neden? Çünkü diğer insanlar için çok bulaşıcı bir şey. Ve yine, 

biliyorsunuz, insan fantezileri, "görünmek, ama olmamak" ve daha pek çok şey - 

hepimiz biliyoruz ki, deyim yerindeyse, oldukça zayıf Şahsiyetler bununla oynuyor. 

Böylece, insanlar manevi yolda bu tür tezahürler ile karşılaştıklarında, şeytan onlar 

için içsel gözü açtığında ve kişi gerçekten bir şey görebildiğinde, bu tür zararlardan ve 

bu konunun yanlış anlaşılmasından kaçınmak için. İnsanlar bir yerlerde neler 

olabileceğini gerçekten görebilir, yarını öngörebilirler. Bu tür vakalardan kaç tane var? 

Aslında oldukça fazla. 

 

Veya daha da iyisi, bu da sık sık oluyor ve birçok insan bize bir odaya girdiklerini, bir 

süre orada oturduklarını, konuştuklarını, çıktıklarını ve daha sonra birinin onlara "Sen 

geldin ve başımın ağrısı geçti" dediğini anlattılar. veya "Sen geldin ve kendimizi çok 

mutlu ve iyi hissettik". İnsanın kendi üzerinde çalıştığı zaman, yaydığı belirli güçlerin, 

diyelim ki ilahi güçlerin - Allat'ın - kaynağı olduğu açıktır. Elbette, eğer o etraftaysa, 

bazı insanlar için her türlü şey geçebilir, öyle değil mi? Bazı insanlar için diyelim ki, 

böyle bir insanın karşısında kafalarında görüntüler bile yok olur. Oysa diğerlerinde 

tam tersine yoğunlaşırlar, iblis daha da şiddetli hale gelir (Tatiana: Etkinleşir), evet. 

Bunlar azınlıktır. Çoğu insan gerçekten, yüksek bir ruh hali hissediyor, daha iyi 

hissediyorlar. Bu normal ve doğaldır. Ama sorun şu ki, bazı arkadaşlarımız bunu 

Tanrı'nın bir hediyesi gibi görmeye başlıyor, biliyorsunuz, günahkar olanı doğru olanı 

karıştırıyorlar: “Bu şeytanın hilesi değil, Tanrı'nın bir armağanı.” 

Tatiana: "Bu ruhsal gelişimin belirli bir aşamasıdır ve bu tür yetenekler 

kazanamıyorsanız, büyük olasılıkla yeterince olgunlaşmamışsınızdır veya sistem 

sizinle ilgilenmiyordur." (İgor Mihayloviç: Bu da oluyor. Evet.) Evet, başka bir 

deyişle, "yeterince olgunlaşmadın..." 



İgor Mihayloviç: Bu da oluyor. Ya da kötüye kullanırlar ve yolu kapatırlar. Diyelim 

ki sistem neden bu kadar yem veriyor? Yol boyu kurabiyeler bunlar… Biliyorsunuz bu 

kurabiyeler sayesinde bir manyağın çocuğu tuzağa düşürmesi gibi, “İşte bir şeker ya 

da kurabiye, benimle gel, evde oyuncaklarım var” der. Sistem aynı şekilde hareket 

eder. İnsan manevi yolu takip eder, yolun küçük bir kısmı önünde kalır, olgunlaşmaya 

başlar ve burada sistem baştan çıkarmaya başlar: “İşte senin için duyu dışı yetenekler 

ve şimdi insanları hissedebilirsin ve burada ne düşündüklerini anlayabilirsin." 

Düşünceleri duymazsın, ama anlarsın. Fark çok büyük, anlıyor musunuz? Artı bir şey 

görün veya öngörün, sistemden böyle bir kötülük. Neden? Çünkü sistem ne olacağını 

biliyor. Yanıt bu. 

 

Tatiana: İşte o zaman insanlar ruhsal uygulamalar sırasında bir ilk deneyimle yeni 

karşılaştılar ve kesinlikle daha deneyimli insanlara yaklaşıyorlar ve hatta bu deneyime 

takıntılı oluyorlar: “Söyleyin bana, karşılaştığım deneyim bir ruhsal vizyon mu, değil 

mi?” Bu, insanın bu büyüyü arzuladığı ilk tehlikedir. 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu nedenle sistem onları kancalar. Neden? Çünkü bir tür 

olağandışı tezahürler, bilincimizin can attığı şeylerdir. Ne için? Daha büyük bir 

bireysellik kazanmak, kalabalığın içinde öne çıkmak, üstün olmak, alfa olmak için. 

İnsanın duyu ötesi yetenekleri vardır, tamam mı? O hiç kimseye benzemez. Bir 

başkasını görebilir, hissedebilir ve algılayabilir, sağlığı ile nerede ve ne tür bir sorunu 

olduğunu, ne gibi düşünceleri olduğunu veya ruh halinin nasıl olduğunu görebilir. Bu 

biraz ilginç. Anlıyor musunuz? 

Pek çok insan, diğer şeylerin yanı sıra bunu bir armağan olarak almak için, ruhsal 

gelişimle uğraşmaya başlar. Birçok dinde buna “Tanrı'nın armağanı” da denir. Bekle, 

büyü gerçekten bir armağan mı? Azizler için, büyü bir cezalandırma idi ve aklı başında 

herhangi biri için bir cezadır. Bu dikkatinizi dağıtan yoldaki başka bir hiledir; 

dikkatinizi yatırdınız. Ve bu ne anlama geliyor - dikkatinizi yatırdınız mı? Hayatını 

büyüye verdin. Dostum, Hayat için yeterli enerjin kalmayacak. Konuyu anlıyor 

musunuz? Bu çok basit. 

Sadece görüntüleri beslemekle kalmıyoruz, aynı zamanda dikkatimizi yoğun bir 

şekilde bazı olağandışılıkların bu yanıltıcı tezahürlerine vermeye başlıyoruz. Ama 

orada olağandışı olan ne? Bir insanın ne düşündüğünü anlamak mı? Ona ihtiyacın var 

mı? Ne düşündüğünüzü ve bu düşünceleri size kimin aşıladığını anlayın. Aslında, bir 

başkasına düşünce aşılayan, onları size de aşılar. Şeytan için, onları anladığınızdan 

emin olmak kesinlikle kolaydır. Yarını öngörmek mi? Özür dilerim, şeytanın kölesi 

olarak yaşıyorsanız, elbette yarını öngörürsünüz. Neden? Çünkü siz şeytanın 

kölesisiniz ve o yarın ne yapacağınızı biliyor. Ama ruhen özgür bir insan olduğunuzda, 

şeytan bir anda başınıza ne geleceğini bilemez çünkü siz özgürsünüz; sizin üzerinde 

hiçbir gücü yok. İşte bunun için çabalamalısınız. Sözü edilen bu değil miydi? 

 

Tatiana: Evet, tüm bu yanılsamalar, tüm bu görüntüler, manevi yüksekliğe uçmak 

isteyen için kanatları kırpmak gibidir. 



İgor Mihayloviç: Bu doğru. Ve bir melek olup gökyüzüne uçmak yerine, özür dilerim 

dostum, bir kaz gibi, sistemin ya kanatlarını kırdığı ya da bir tuğla astığı sıradan bir 

evcil kaz oluyorsunuz ve zıplıyorsunuz ve seğiriyorsunuz, oysa kaderin basit - sistemin 

kendisi için bir öğle yemeği olacaksın. Buna değer mi? Basit bir soru. Bazı olağanüstü 

yetenekler. En değerli ve en önemli şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Hayatı 

kazanmaktır. En önemli olan budur, büyü peşinde koşmak değil. Bununla birlikte bazı 

insanlar kesinlikle tüm hayatlarını biraz büyü yeteneği kazanmak veya kendilerini 

birine benzetmek için harcarlar. Aslında bu… 

Tatyana: İgor Mihayloviç, Peygamber neden mucizelere karşıydı? Ve esasen 

Tanrı'nın tüm elçileri mucizelere bir nevi kuşkuyla yaklaşıyorlar. 

İgor Mihayloviç: Çünkü burada meydana gelen tüm mucizeler şeytan tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ya da insanın şeytana bir şey yaptıracak kadar manevi bir güce 

sahip olması gerekir. Bu madde dünyası. Burada herhangi bir şey… diyelim ki bir 

maddenin diğer tarafa hareketi, şeytanın yönettiği enerjidir, o ölü maddedir, canlı 

değildir. Oysa Hayat Allah'a aittir. Oysa insan aynı anda hem Hayata hem de ölüme 

sahiptir. Yalnızca kendi seçimiyle, Şahsiyet olarak insan, Hayatı ya da, kusura 

bakmayın, bir alt şahsiyet olmayı kazanabilir ya da seçebilir. Öldükten sonra 

ölmeyecek, sıkıntı bu. Ama o canlı da olmayacak. Ve bu, ölmesinden bile daha kötü. 

Tatyana: Sizin de bahsettiğiniz gibi, insanlar bir araya gelip "Senin yanında daha iyi 

hissettim" veya "Senin yanındayken baş ağrım geçti" dediğinde kendinde bu anları 

gerçekten izlemek çok önemli ve bunun gibi hileler... 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bu tür şeyler megalomaniye baskı yapar, kişiyi kendi 

düşüncelerinde yükseltir (Tatiana: Bir tür temassız şifa). Evet, "Ben bir kahramanım." 

İnsanlar, "Bir insan, son derece manevi insanlara yakınsa, bunun gibi olmalı" derler. 

Sonuçta, o “büyüklere” yakın, nasıl bu hale gelebilir? Yani “büyük olan” onu 

iblislerden korumalıdır. Dostlarım, hepimiz insanız, sadece insanız. Ve herkes 

bireyseldir. Sadece hatırlayalım. Hiç kimseyi veya başka bir şeyi suçlamak 

istemiyorum. Tarihi hatırlayalım mı? Bir şeyler gösteren İsa Mesih vardı. İnsanların 

görüşünü iyileştirdi (Tatiana: İnsanları diriltti), İnsanları hayata geri döndürdü.  

Havarilerine ne dedi? "Benden sonra sizler benden daha fazlasını yapacaksınız" dedi. 

 

Tatiana: Evet. 

İgor Mihayloviç: Dedi ki, "Ben sadece bir insanın görüşünü düzelttim, siz ise 

insanlara ruhsal görüş vereceksiniz. Ben sadece ölü bir adamı dirilttim, siz ise 

insanlara Hayat vereceksiniz, bu çok daha büyük." Ve O'na yakın olan ve O'nu 

dinleyenlerden bazıları ne yaptı? Dürüst olalım. Kendilerini nasıl yücelttiler? Simeon'u 

alalım, (Tatiana: Mucizeler)… Evet. Onu çeken neydi? Mucizeler? 

 

Tatiana: Dışsal olan. 



İgor Mihayloviç: Ve buna nasıl kademe atlattıklarını ve insanları "Simeon 

yürüdüğünde bile, gölgesi ölümcül derecede hasta bir kişiye dokunursa, o kişinin 

iyileşeceğine" nasıl inandırdıklarını. 

Tatyana: Diyelim ki İsa Mesih'in üç boyutlu dünyada yaptığı en büyük şey neydi? 

İnsanları diriltti. Ve havarilerden kim ölüleri diriltti? Bunların Paul ve Peter olduğunu 

tekrar görüyoruz. 

İgor Mihayloviç: İsteyen istediğini yazabilir, biliyorsunuz kağıt her şeye tahammül 

eder, “ölüleri diriltti”. Ölüler ölüleri diriltmez. Ancak, bu tıp doktorları için geçerli 

değildir. Sadece canlı vücudun ölmesine izin vermiyorlar, başka bir şey değil. Doğru 

mu? 

 

Tatiana: Doğru. 

İgor Mihayloviç: Bu durumda bu tam bir benzetme; Simeon birçok yönden bile üstün 

oldu. İsa Mesih elinden gelenin en iyisini yaptı, çaba gösterdi, bir şekilde  iyileştirdi ya 

da başka bir şey yaptı, Simeon sadece yürürken ve gölgesiyle… Onun ne kadar "kutsal 

bir adam olduğunu ve ne kadar güce sahip olduğunu hayal edebiliyor musunuz?" 

Tatyana: Bizim için bilinç, sadece bir gölgeyle değil, ama basitçe bizim varlığımızla 

bile temassız şifa sunar. 

İgor Mihayloviç: Yine de kaç tane, özür dilerim… Dürüst olalım, tamam mı? 

Dostlarımız bizimleydi, okudular, manevi yolu izlediler, iyi sonuçlar elde ettiler ve 

sonra "aniden" içlerinde insanları temassız iyileştirmek için bir "armağan" açıldı. Ve 

insanları fotoğraflarla bile etkileme yeteneği kazandılar. Peki onlar neredeler? Basit bir 

soru. Neden manevi yolda değiller? Yolu kapattılar. Biliyorsunuz, bu akut bir konu. 

Sadece bir vaka olsaydı, görmezden gelebilirdiniz, ama bu vakalardan oluşan bütün bir 

dizi var. 

Kişi, başkalarına yönlendirebileceği bir güç kazanır. Ama bu kimin gücü? Sonuçta, 

bunu biliyorlardı ve anladılar. Ama bu çok ilginçti, öyle değil mi? Etkileyebildiğin 

zaman, sağlığı düzeltebildiğin zaman ve onu alabildiğin zaman bu kadar güçlü bir 

büyücü olmak. O iyi ödediği zaman. Ve diğer insanlar, özür dilerim, önünüzde 

korkudan titrediği zaman. Bakın ne kadar baştan çıkarıcı. Normal insanlar yoldan 

çıktılar, doğru yoldan çıktılar. Ve başka bir sorum var: şimdi hayatları nasıl? Ve şimdi 

bunu biliyorlar, neredeyse hepsi. Ek olarak, yakında daha fazla insan onlara katılacak. 

Basit bir soru. Kendilerinin bize anlatmaları için onlara gösteremememiz yazık. Büyü 

üzerine bir tabumuz var. O proje istisna, öyle değil mi? 

Tatiana: Araştırma üzerine... evet.  

 

İgor Mihayloviç: Büyüyü araştırma üzerine. Ama bu araştırmak ile ilgili, gerçek 

büyüyle ilgisi yok arkadaşlar. Bu sadece bir proje, insanların kendilerinin buna nasıl 

katıldığına dair bir araştırma; bizim katılımcılarımız değil. Katılımcılarımız Gölge 

Kontrolü'nde büyüyü inceliyor. Birinci türden insanlar için, farklı bir şey olduğunu 



anlamaları zordur. Böylece bilim ve araştırma vasıtası ile bir şeylerin olduğunu 

kavrıyorlar. Öyle değil mi? Ve bilinçleri gerçekler karşısında şaşkına döndüğünde, 

"İşte bunu bir adam yapıyor ve başka bir adam yapıyor. Büyü olduğuna göre şeytan da 

var demektir. Şeytan varsa, Tanrı var demektir.” Bu şekilde bazı insanlar da doğru 

yola, manevi yola girmeyi başarır. 

 

Tatiana: Başka bir şey, İgor Mihayloviç, büyünün yanı sıra aşağıdaki fenomeni 

gözlemliyoruz. Arkadaşlar ruhsal yola çıktıklarında, hemen daha güçlü araçlar almak 

istiyorlar. Ve onlara, "Örneğin, neden otojenik eğitim yapmıyorsunuz? Neden bununla 

başlamıyorsunuz? Neden hemen Piramit uygulamasını yapıyorsunuz?" diye 

sorduğunuzda. "Belki daha güçlü bir alet alırsak, sistemin prangalarından daha hızlı 

kurtulabiliriz" diyorlar. Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Daha hızlı kaçmak için, doğru. Burada yine ne devreye giriyor? 

Megalomani, aşırı güven. Ama megalomani ve aşırı güven, insanları elinde tutan ve 

bunu yapmaya zorlayan şeytanın araçlarıdır. Ve ortaya çıkıyor ki, ne pratiği ne de 

tecrübesi olan insanlar, kullanamayacakları araçları alıyorlar. Daha sonra bilincin 

kendisi onlara “Hadi! Hiçbir şeyde başarılı değilsin. Ya araçlar yanlış, ya da sende bir 

sorun var.” "Sizinle ilgili bir sorun olması" nadir bir durumdur, genellikle "araçlar 

yanlış, oysa siz doğrusunuz"dur. Öyle değil mi? 

Tatyana: Ve tüm dikkat, tam olarak başarılı olamadığınız gerçeğine odaklanmıştır. 

Piramit uygulamasında başarılı olmadınız. 

İgor Mihayloviç: Bunda nasıl başarılı olabilirsiniz? Bir düşünelim: basit bir örnek 

dostlarım. Bir spor salonu, bir boks dersi hayal edin. Spor salonuna yeni başlayan biri 

gelir. Hiç ringe çıkmadı ve eldiven bile takmadı. İlk kez eldiven giyiyor ve "Neden bir 

şey öğrenmiyorsun? Bu kolay, işte eldivenler, işte bir idman arkadaşı, bu kadar. Ona 

vur, hepsi bu, ona daha sert vur ve utanma ve hadi hemen bir şampiyonla idman 

yapalım." Bu böyle değil mi Ve sonuç ne olacak? Basit bir soru. 

Biliyorsunuz, arkadaşlar, hayatımdan kişisel bir örnek paylaşacağım. Bir spor 

kompleksinde spor yapıyorduk. Bazı sporlarla uğraştık, yanımızda halterciler vardı. O 

zamanlar Spor Ustası Adayıydım, halterciler gençti, çeşitli sınıflardan sporculardı ve 

ağırlık kaldırıyorlardı. Ve aniden bir fikir geldi: "Neden ağırlık kaldırmıyoruz?" Biz de 

oraya gittik… (Tatiana: Meydan okuma.) Neden oraya gittik? Evet, meydan okuma: 

"Bu adamlar böyle ağırlıkları kaldırabiliyorsa, biz de kaldıramaz mıyız?" Kaldırdım 

ama neredeyse tüm bağları yırttım. Özür dilerim, henüz beş yıldır halter yapan yeni 

başlayan bir sporcu, sporda derin bir deneyime sahipken onu kaldırabilirdi. Kelimenin 

tam anlamıyla beni neredeyse mahveden ağırlığı kolayca kaldırabiliyordu. Neden bu 

şekilde oldu? Basit bir soru. 

Tatiana: Çünkü bazen bu yıllar sürer... Evet, tam olarak. 

İgor Mihayloviç: Çünkü farklı türde bir spor yaptım, anlıyor musunuz? Bu tür bir 

ağırlığı kaldırmaya fiziksel olarak hazır değilim. Halter tekniğim yok. Sporda her 

yerde incelikler vardır ve bu incelikler son derece önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden 



aptalca bir şey yapmamalısınız, yapılacak doğru şeyin ne olduğuna dair bir örnek 

almalı ve yanlış olanı yapmamalısınız. O zaman yanlış olanı yaptım. 

Tatyana: İgor Mihayloviç, bazı insanlar, "Tamam, bireysel olarak yaptığımda başarılı 

olamıyorum (Igor Mihayloviç: Doğru). Yine de, şu Piramit pratiğini alalım. Belki 

arkadaşlarla toplantılar sırasında, diyelim ki, bir grup uygulamasında, daha başarılı 

olacağım?" Ve bir anda bu beklentilerinizin gerçekleşmediği gerçeğiyle karşı karşıya 

kalıyorsunuz. Size herkesle senkronize olabilirsiniz gibi geldi, ama bunu 

yapamazsınız. 

İgor Mihayloviç: Bekle, herkesle senkronize olmak ne anlama geliyor? Ruhsal ve 

meditatif uygulamaları, yani Piramit ve Chetverik gibi uygulamaları gerçekleştirirken, 

örneğin on, hatta beş yüz kişi önemli olmadığında, oldukça sıkışık bir odada toplanın 

ve başlayın. bu uygulamaları yapmak ve… Bazen bu gereklidir arkadaşlar. Ne için? 

Teknik olarak nasıl yapıldığını anlamak için. Ama bu uygulamayı doğru bir şekilde 

gerçekleştirmekte başarılı olamayacaksınız. Bunlar bireysel uygulamalar, anlıyor 

musunuz? Demek istediğim, bir odada oldukça fazla olduğumuzda ve oda oldukça 

sıkışık olduğunda, birbirimizle enerji seviyesinde örtüştüğümüz ortaya çıkıyor. Her 

şey hallolur mu? Olmaz. Biliyorsunuz, ben şununla karşılaştırırdım… Karşılaştırma 

için özür dilerim ama çok doğru olurdu. Diyelim ki yirmi kişiyiz bir odaya geliyoruz, 

önemli değil ve bize keman ve yay veriliyor. Ve bir koç ya da örneğin bir müzik 

öğretmeni bize "Do" notasını senkronize olarak çalın" diyor. İlk kez elimizde keman 

ve yay tutuyorsak, senkronize olarak mı çalacağız? 

 

Tatiana: "Do" nedir? Ve onu nereden elde edebiliriz?" 

İgor Mihayloviç: Evet ve ne… ve aslında evet, "Do" çalın. Tamam, onu çalacağız.O 

nerede? Doğru mu? Öyle değil mi? Bu arada, bunu tam olarak senkronize olarak 

yapmamız gerekiyor. Dostlarım, biliyorsunuz, manevi yol basittir, gerçekten çok 

basittir ve güzeldir. Ama şeytanı biraz da olsa dizginlemek ve disipline etmek gerekir 

ki aklımıza saçma sapan şeyler yüklemesin. Dürüst olmak gerekirse, arabayı atın 

önüne koymamalısınız. Neden? Çünkü kişi hazırlıksızsa, teknik bilmiyorsa ve becerili 

değilse, ciddi uygulamalara, hatta meditatif uygulamalara, hatta manevi uygulamalara 

girişmesi anlamsızdır. Başka bir deyişle, hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Bunu fiziksel 

olarak yapamazsınız, gerçekçi değil. Öyle değil mi? Öyle. 

Tatyana: Ruhsal yolda herkes Piramit uygulamasını yapmalı mı? 

İgor Mihayloviç: Yine, Piramit. Bunun hakkında yazıldı ve anlatıldı. 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Hem Piramit hem de Chetverik bireysel uygulamalardır. Sadece 

ruhsal yola atılmayanlar için değil, aynı zamanda Ruhsal Dünyaya hizmet etmede daha 

da ileri gitmeyi düşünenler için gereklidirler. Yani, burada bu dünyada Hayat 

kazanmasına rağmen, insan Ruhsal Dünyaya hizmet etmek için kalır. Ama, açıkçası, 

bu nadir görülen bir fenomendir. Çok az insan bunu yapabilir. Ve insanın gerçekten 



kararlı olduğu ve kendini Ruhsal Dünyaya hizmet için hazırladığı zaman daha da nadir 

bir durumdur; o gerçekten sağlam durur. Bu uygulamaya ihtiyacı olan odur. Bu 

uygulamaya ne için ihtiyacı var? Diyelim ki bu dünyanın diğer tarafından 

kullanabileceği incelikli bir araç. Anlıyor musunuz? O kadar çetin bir ceviz olmak ve 

bu gereksiz güçleri mümkün olduğunca kendine yönlendirmek için, böylece üzümler 

daha sağlam olsun, kendileri ceviz olana kadar yaşayıp olgunlaşsınlar. Anlıyor 

musunuz? 

 

Tatiana: Doğru.  

İgor Mihayloviç: Amaç bu. Oysa bizim durumumuzda, bilincin nasıl dediğini 

biliyorsunuz, “Ben bir kahramanım, bunu şimdi yapabilirim; Bu şekilde bir yere daha 

hızlı geleceğim.” Basitçe ifade edeyim: Bu uygulamalar yardımcı olur mu, yoksa onlar 

olmadan Ruhsal Dünyaya ulaşmak mümkün müdür? Elbette mümkün. Arkadaşlar, 

bunu herhangi bir meditasyon yapmadan, herhangi bir dua olmadan, hiçbir şey 

olmadan, sadece Sevgi yaratarak yapabilirsiniz. Buna kaç kişinin ulaştığını biliyor 

musunuz? Ve size daha fazlasını söyleyeceğim: kelimenin tam anlamıyla altı bin yıl 

önce hiçbir uygulama yoktu. Uygulamalar yoktu! Onlara neden ihtiyaç duyulsun? Bir 

insan doğdu, Sevginin ne olduğunu ve Tanrı'yı nasıl seveceğini öğrendi; bunlar ona 

anlatıldı. Ayrıca, doğru çalışan işaretlerle çevriliydi ve her işareti biliyordu. 

Biliyorsunuz, bu insanların kanındaydı, insan özüydü. Ama daha sonra her şey değişti 

ve altı bin yıldır her şeyi unutup geriliyoruz. Ve ne kadar ileri gidersek, o kadar 

zorlaşıyor ve kötüleşiyor,  öyle değil mi? Öyle. 

Bu nedenle günümüzde insan, biliyorsunuz, hazırlıksızdır ve hiç bir şey bilmiyor, 

bundan başka çeşitli dinlerden aldığı bilgi nedeniyle, yaşamı sırasında burada Hayatı 

gerçekten asıl elde edeceğinin arayışında olsa bile. Tekniklerle karşılaşıyor… 

Biliyorsunuz, şu ilişkilendirmeyi yapardım: Çok aç insanların olmasına, yemek 

istemelerine, yiyecekleri görmelerine ve koklamalarına, ama ulaşamamalarına 

benziyor. Neden?  O camın arkasındadır. Ve insan başka hiçbir yerde yiyecek 

olmadığı için de uzaklaşamaz. Oysa burada onu görür ama alamaz. Bu basit bir nokta, 

değil mi? Öyleyse neden kokladığınız zaman ve başka birinin bir şey yaptığını 

gördüğünüz zaman, kendinizi o duruma sokuyorsunuz, onun bunu yapabileceğini 

anlıyorsunuz, oysa siz bunu yapmakta başarısız oluyorsunuz. Biliyorsunuz, bu aslında 

istikrarı bozar; sistem bununla oynamaya başlar. Demek istediğim, arkadaşlar her şey 

bir plana göre gitmeli, o zaman her şey yoluna girer. Size bunu söylesem de, bu bir 

kriter değil. Yine basit bir örnek verelim. Birçok kişi Lotus'u gerçekleştirirken 

kendilerini senkronize etmeye başlar. Konu Allat olunca anlıyorum. Allat ile - evet. 

Tatiana: Lotus ve Allat arasındaki fark nedir ve Allat ve Lotus'ta senkronize olmak 

mümkün mü? 

İgor Mihayloviç: Bu mümkün ve gerekli. Allat'ta, bu… Allat aslında herkes içindir. 

Allat nedir? Diyelim ki çağrışımsal olarak tanımlarsak, insan Sevgiyi yarattığı ve 

şeytanı terk ettiği zamandır. Böylece şeytanın bu dünyadaki gücünü azaltır. Ve eğer 

Sevgi üretebilirse, o zaman bu süre içinde sadece şeytanın gücünü azaltmakla kalmaz, 

aynı zamanda onu deyim yerindeyse zayıflatır. 



Hayal edelim: Kuraklık var, şiddetli kuraklık var ve bir göl var. Bu göle, yani saf 

sulara atlıyoruz. Ondan önce susamıştık ve ısınmıştık. Şimdi kendimizi hoş ve iyi 

hissediyoruz, ama ek olarak bu nemi kuru toprağa alıyoruz. Bu göle atladığımızda 

biliyorsunuz, su sıçramaları oluyor, karaya düşüyorlar. Bu iyi, faydalı ve hoş. Böyle 

bir benzetme için özür dilerim, diyelim ki bir insan kitlesi onu uyguladığı zaman, 

Allat'ın önemini göstermek çok yüzeysel. Bu gerçekten iyi. 

Tatiana: Ayrıca hatırlıyorum.. 

İgor Mihayloviç: O zayıflatır [şeytanı]. 

 

Tatiana: …hep birlikte gidip ona… kaybolmasını söylediğimizde… şeytandan 

uzaklaştığımızı söylediniz. 

İgor Mihayloviç: Uygar terimlerle, şeytandan yüz çeviririz, doğru mu? Ya da basitçe 

söylemek gerekirse, gidip ona kaybolmasını söylüyoruz… Sözle değil, eylemle. 

Anlıyor musunuz? Tam olarak… En azından bir süreliğine. Bu gerçekten iyi. Ve Lotus 

nedir? Lotus çok ciddi bir uygulamadır, ruhsal bir uygulamadır. Basitçe otojenik 

eğitim olarak başlasa da. İnsan tüm aşamalardan geçer: otojenik eğitim, meditasyon ve 

manevi uygulama. Ve sonsuza kadar. Onu senkronize etmek mümkün mü? Bu 

imkansız, sadece imkansız. Bu bireysel bir uygulamadır. 

Ama neden gruplar halinde yapılıyor ve gerçekten muazzam bir etkisi var? Yine, ne 

zaman işe yarıyor? Herkes çalışmaya hazır olduğunda, herkes gerçekten çabaladığında 

ve arzu ettiğinde işe yarar. O zaman - evet, herkes kendi derinliğine dalar. Yine, neden 

dalışlar arkadaşlar? Çok eski zamanlardan beri Ruhsal Dünya, Öteki Dünya sular ile 

karşılaştırıldı. Sonuçta biz kara hayvanlarıyız, balık değiliz, yeryüzünde yaşıyoruz ve 

bizim için Öteki Dünya, günlük hayatımızın anlayışında sudur. Tam da bu nedenle, o 

dünya çağrışımsal olarak suya benzetiliyordu. 

Ve sadece hayal edin: okyanusa dalıyorsunuz, nefesinizi tutuyorsunuzz, deyim 

yerindeyse, çünkü yine de yüzeye geri dönmek zorunda kalacaksınız. Biri bir metre 

derine dalabilir, biri iki metre derine dalabilir, biri daha da derine inebilir, oysa 

yolculuğumuzun başında aslında sadece bu okyanusa yaklaşır ve niyet etmeye 

başlarız. Öyle değil mi? Nemini hissederiz, kokusunu alırız. Biz sadece okyanusa 

yakın olmaktan bile zevk alıyoruz. Bizi çekiyorsa ve biz sadece ona girmek istiyorsak, 

bu zaten manevi yola çıkma niyetidir, öyle değil mi? Bu nedenle, hafifçe ne 

yapıyoruz? Suya giriyoruz ve ayaklarımızı suya sokuyoruz. 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Serin suyu, bu suyun tüm zevkini hissediyoruz. Lotus'ta tamamen 

aynı, her şey aşamalı olarak ilerliyor. Sonra içeri giriyoruz, tamamen kıyıya yakın 

dalıyoruz, sonra daha da derinlere dalıyoruz, derinliklere iniyoruz. Doğru mu? Sonra 

derinlere dalmayı, paha biçilmez inciler almayı ve onları O dünyadan bu dünyaya 

getirmeyi öğreniyoruz, ama bu daha sonra. Bir grup dalış yaptığında, değil mi? Demek 

iatediğim… Bir grup yüzücü düşünelim, tamam mı? Veya inci dalgıçları. İnci alanlar 



var, onu yapmayı öğrenenler var. Grup derslerinin son derece önemli ve değerli olduğu 

yer burası, değil mi? Herkes bireysel olarak dalar, herkes aynı notada veya aynı 

derinlikte değil, diyelim ki herkes bireyseldir. Birisi daha derine dalar, siz ise 

dalamazsınız. Ama Lotus her zaman ışık saçar. Her zaman enerji doludur, onu 

yakınlarda uygulayanlarda her zaman Hayat doludur ve onu hissetmemek imkansızdır. 

Biliyorsunuz, bu bir yol gibidir: yönlendirir ve çağırır. Ve gerçekten, okyanusun güzel 

sularına dalıyorsunuz - siz bakarken - biri daha derine iniyor. Daha muhteşem ve güzel 

olan Öteki dünyanın onun için açıldığını anlıyorsunuz. Orada daha fazla mutluluk ve 

daha fazla neşe var. Yani, doğal olarak, tüm gücünle onu özlüyorsun, havasızsın, ama 

onu özlüyorsun ve her seferinde daha derine iniyorsun. 

Ama, dürüst olmalıyız, çünkü bazen aksi olur. Tecrübeli bir dalgıç birden fazla kez 

dalıp birden fazla kova inci getirdiği zaman, ama hayat bu, o kuş beyinli ya da başka 

bir şeydir, biliyorsunuz, arkadaşlar ona “yardım etti”, her şey olabilir. Ve o köpük 

plastiğe dolanmış gibi, tamam mı? Dalmaya çalışıyor ama rüzgarda dalgaların 

üzerinde bocalıyor. Altında okyanus var, pratiğe giriyor ama dalamıyor. Neden? 

Köpük plastik ona izin vermiyor. Oysa köpük plastik tüm görüntülerimiz, 

düşüncelerimiz ve diğer her şeyimizdir. Bu da olur. Ve burada da bir fark var. 

Bir yüzücü deneyimliyse ve gerçekten Tanrı için çabalıyorsa, gerçekten Sevgi için 

çabalıyorsa, ne yapar? Mücadeleye devam eder. "Devam eder". En sonunda, okyanus 

sularındadır, ipler ıslanır ve gevşer, kişi kayganlaşır, böylece mücadele eder ve kopar, 

o derinlere inerken köpük plastik üstte kalır. 

Oysa, insanın daha az deneyimli olduğu başka durumlar da vardır ve bununla 

karşılaştığında daha da dolanır ve dalamaz. Böyle şeyler gerçekleşir. Bunlar için 

zamana ihtiyacı var... iplerin çürümesi ve köpüğün plastikten çıkması için. Bu tür 

durumlar da oluyor. Bu nedenle Lotus gerçekten de çok derin ve ciddi bir ruhsal 

uygulamadır. 

 

Tatiana: Ve bu pratiğin grup performansı çok değerli, çünkü bir zamanlar 

söylediğiniz gibi, bu dalma heyecanını yaratanlar var. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 

 

Tatiana: Yakın zamanlarda, kıyıda duruyordun... 

 

İgor Mihayloviç: Sadece düşünüyordun. 

 

Tatiana: Girmeli miyim diye düşünüyordun.  

İgor Mihayloviç: Dalış yapan birini gördün. Ama ortaya çıktıklarında daha sonra 

sundukları o mutluluğu ve sevinci gördüğünüzde ve insanlara verdiklerinde, iyi… ve 

bunu hissettiğinizde, bildiğinizde, kıyıda kalamazsınız; herkes dalar. 

Ama böyle insanlar da var, özellikle biliyorsunuz, bir grup yeni kurulurken, çalışmada 

uyuma ulaşmadılar ve birileri soru sormaya başlıyor, “Neden inciye ihtiyacınız var?” 



Bazen, birileri tamamen dünyevi niyetlere sahipken, dalış yapmak üzereler ve sonra 

her şey bozuluyor. (Tatiana: Bazı şüpheler uyandırıyor…). Elbette dalabilenler derine 

dalarlar, diğerleri, oysa okyanusa yeni girmek üzere olanlar veya ayaklarını ıslatanlar, 

içlerinden biri “Neden bunu yapıyorsun?” diye sormaya başlar… 

Tatiana: Ama, derinde, şüphelerin sesi işitilmiyor. 

 

İgor Mihayloviç: İşitlmiyor. Kişi baş aşağı dalış yaptığı anda şeytanın gücü kaybolur. 

Lotus hakkında şaşırtıcı olan şey budur. Bunun neye benzediğini biliyor musunuz? 

Birisi dalış deneyimine sahipse, hatta daha da fazlası, derine dalarsa: sahilde gürültü 

olur, çocuklar çığlık atar ama dalmak için yeterlidir - ve sesler tamamen farklı hale 

gelir, her şey değişir. Çok derine dalmasanız bile. Ama daha da derine indiğinizde her 

şey tamamen farklı hale gelir. 

 

Beyaz Lotus'un ruhsal uygulaması güzeldir. Beyaz Lotus adını verdiler, çünkü hiç 

pislik yok. Bataklıktan yetişir, kirli sulardan geçer ve güneşin önünde tam olarak güneş 

ışığını emen ve tüm saflığıyla kendini gösteren kar beyazı bir çiçek belirir. Ve onu 

nasıl lekelerseniz lekeleyin, pislik ona yapışmaz - Lotus'un etkisi budur. Konu bu. 

Böylece bu çiçekle ilişkilendirilerek aslında bu uygulamaya isim verilmiş oldu. Her ne 

kadar başka uygulamalar da olduğundan bahsetmiş olsak da, örneğin tam da bu 

Çember uygulaması. Bir ara bunun hakkında konuşacağız. Bu da ilginç. 

 

Oysa her şey basitçe Sevgi ile başlar, arkadaşlar, bir niyet ile. Okyanusun var 

olduğunu yalnızca hissettiyseniz veya anladıysanız, onu gördüğünüzden veya başka bir 

şeyden söz etmeye gerek yok, onun var olduğunu anlamanız yeterlidir ve onu 

arzularsanız, o zaman gerçekten arzularsanız, bir İnsan olduğunuzu hissederseniz, 

elinizden gelenin en iyisini yaparsanız, kesinlikle bu okyanusun tüm güzelliğini 

keşfedersiniz. Bir insan gerçekten bunu isterse, Hayatı kazanmaması imkansızdır. 

Şeytana yenilmedikçe, yoldan sapmadıkça. Ama bu yoldan sapmamak için dostlarım, 

çok güvenilir ve doğru bir yol gösterici var - o Sevgidir. Aslında, eğer bir İnsan, 

diyelim ki, bu ihtiyacı içinde hissediyorsa… tıpkı hizmet ihtiyacı gibi, değil mi? İnsan 

mutluluğu ve sevinci paylaşma, içgörülerini paylaşma ve Ruhsal Dünyaya gerçekten 

hizmet etme ihtiyacı hissederse, onu hiçbir şey durduramaz. Öyle değil mi 
  

Tatiana: Öyle. 

 

İgor Mihayloviç: Şu anda yaşadığımız tüm zorluklara rağmen, sadece sizinle iletişim 

kurmak için hala zaman buluyor ve çok şeyin üstesinden geliyoruz, inanın bana. Doğru 

mu? 

 

Tatiana: Gerçek Sevgi tam olarak budur.  

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Sizden hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ama size 

içtenlikle söylüyorum, biz sadece Sevgimizi sizinle paylaşıyoruz. Tüm zorluklarımıza, 

şeytanın bu dünyada yarattığı tüm sorunlara rağmen bu Sevgiyi birbirimizle 

paylaşalım. Burada ona bunun için ihtiyaç var - hayatımızı daha da zorlaştırmak için, 



biliyorsunuz, bazen kaçmak istediğiniz kadar dayanılmaz hale getirmek için. Öyleyse, 

kaçmak istiyormuş gibi hissediyorsanız, ölüme değil, Hayata kaçalım. Ya da tam 

tersine şeytan, hayatınızı o kadar tatlı hale getirir ki, bir sinek gibi ona yapışabilirsiniz. 

Ve bunu anlayarak arkadaşlar, aslında masaya bulaşmış bir kaşık balı değil, sınırsız 

Hayat okyanusunu seçelim. Ve bunun için arkadaşlar, birbirimizi sevmeliyiz, basit bir 

şeyle başlamalıyız. Basit bir şeyle başlayalım, sadece birbirimizi sevmekle. Bizimle 

birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkürler Tatyana. 

 

Tatiana: Sevgi için teşekkür ederim! 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler dostlar. Orada olduğunuz için teşekkür ederim. Ve 

gerçek ve sadık olan, sihrin uyanışına, çoklu imgelere ve arzulara rağmen, Tanrı'nın 

önünde sadık ve dürüst kalan ve doğru yolda sebatla yürüyen herkese teşekkür ederim. 

Teşekkürler arkadaşlar. Orada olduğunuz için teşekkür ederim. 

 


