
SİSTEMİN OYUN BAĞIMLILIĞI 

 

Tatiana: Bugün oyun bağımlılığı konusundan bahsetmek istiyoruz. Pek çok izleyicimizin 

bilinci, temelde bu konunun kendilerini ilgilendirmediğini, çünkü onlar oyuncu 

olmadıklarını ve sevdiklerinin görünüşte buna bağımlı olmadığını ve aslında dünyada bu 

kadar patolojik oyuncu olmadığını söyleyecektir. Ama şunu anlamak istiyorum: Bu 

gerçekten böyle mi? 

 

Bir keresinde bize bu üç boyutlu dünyanın bir bilgisayar oyununa çok benzediğini 

söylemeniz ilginç, ki bu şekilde söyleyelim, çok deneyimli bir programcı tarafından 

yazılmış. Ve bugün, bu iki yanıltıcı dünya arasında bir paralellik kurmayı ve şunu 

anlamayı çok istiyoruz: Biz insanlar, tüm insanlığımız bir bilgisayar oyununa çok fazla 

kapılmamış mıyız? 

 

Igor Mihayloviç: Dünya, aslında, tektir. Sadece, şöyle söyleyelim, gerçekliğimizin içinde 

başka gerçeklikler de var. Veya, basitçe söylersek, illüzyonumuzun içinde ilave 

illüzyonlar var.  

 

T: Böylece, sistem insanı tam olarak bir yanılsamadan diğerine fraktal olarak daldırır, 

giderek daha da karmaşık bir seviyeye derinleşir. 

 

IM: Pekala, bunun daha da karmaşık olduğunu söyleyemem. Daha karmaşık seviyeler tam 

olarak bilgisayar oyunları oynayanlar içindir. Orada bir çok seviye var, evet. Bir seviyeyi 

geçtiniz ve size programcılar tarafından yazılandan daha karmaşık bir seviye verildi. Ve 

insan her zaman en karmaşık seviyeleri geçmeye çalışır ve bu illüzyonda hayatı unutur. 

 

T: Yani, bu da önemli bir nokta, eğer gerçekten modern dünyaya bakarsak, o zaman 

ortaya çıkıyor ki insanların çoğunluğu… bu yazılı senaryolara çok bağımlılar, duygusal 

olarak bunlara bağlılar, çoklu bağımlılıklar, örneğin aile, iş, dinlenme ve eğlence, öyle 

görünüyor ki…. 

 

IM: Şimdi ilginç bir şekilde dinlenme, aile ve diğer her şey konusuna değindin. Örneğin, 

biz çok insan tanıyoruz, herkesin bir yıl boyunca her kuruşunu biriktirip kendini birçok 

şeyden mahrum bırakan tanıdıkları var. Ne için? Arkadaşlarının ve tanıdıklarının gittiği 

trend olan bir ülkede bir yere gitmek, sahilde, bazı turistik yerlerin yakınında fotoğraf 

çekmek, daha sonra başka herkes gibi ne kadar harika bir tatil yaptıklarını göstermek için 

fotoğraflarını İnstagram'da veya başka bir yerde yayınlamak için. Bu bir oyun değil mi? 

 

T: Bir oyun. 

 

IM: Her şey bir oyun.   

 

T: Doğru. Ayrıca ilginç olan şey, bu konuyu kesinlikle inceledik ve oyun bağımlılığının 

gerçekte nasıl çalıştığına dair bilgileri inceledik. 

 

IM: Bu hayatta olduğu gibi aynı.  

 

T: Çeşitli programcıların hangi mekanikleri kullandığını inceledik.  



 

IM: Her şey fraktal olarak tekrarlanıyor. Aynen bir bilgisayar oyununda olduğu gibi, 

diyelim ki, bir insan bağımlı oldu, bir avatarı var, avatarının hayatını yaşıyor, üzülüyor, 

sinirleniyor, bir şeyi geçmeye çalışıyor.. - ama her adım programlanmış. Bu hayatta da 

aynı şey, insan, özür dilerim, kafasındaki kötü ruhlar onun yerine yaşadığı zaman - her 

adım programlanmıştır. Sonuçta, insanın kendisi onu bilmeden uzun zaman önce onun 

nerede tökezleyeceğini önceden bilirler. Evini henüz terk etmedi, ama bütün rotası yazılı.  

 

T: İgor Mihayloviç, önceki programda da tam olarak bizim hayatımızın buna 

benzediğinden bahsetmiştin… bizim varlığımız, diyelim ki üç boyutlulukta bir bilgisayar 

oyununa benziyor. Ve insan bir oyunda çıkmaz sokağa yaklaştığında, aslında orada bir 

duvar var. Oysa kişinin hayatında sistem onu geriye döndürür. Bu nasıl işliyor?.. 

 

IM: Ama burada bilinç var, öyle değil mi? Yani, bilincin veri tabanı bir bilgisayarın 

yeteneklerinden biraz daha geniştir. Bu nedenle, bir bilgisayar oyununda, kenara, bunun 

programlanmadığı noktaya ulaştığımızı ve avatarımızın oraya gidemeyeceğini fark 

ediyoruz. Bu nedenle takılıp kalıyor, daireler çiziyor ve biz geriye dönmek zorunda 

kalıyoruz ya da bize “oyuna dön” yazıyorlar, yanlış bir yere ulaştığımızı. Oysa hayatta, 

her şey sadece silinir. 

 

Hayatta, aksi yönde bir adım atma arzumuz vardır veya koşullar bizi geri dönmeye 

zorlayarak ortaya çıkar. Bu yüzden hayattaki oyunumuzun nerede bittiğini, bizim için 

çizilen çizgilerin nerede olduğunu görmüyoruz. Örneğin, önceki programda, bir insanın 

ruhsal olarak tekamül ediyorsa izlemesi gereken yol boyunca, bilincin ötesine geçmemesi 

gereken iki sınır kırmızı çizgi olduğundan bahsetmiştik. Yani, bu sınırlar tarafından izin 

verilen ve kısıtlanan şey. Aynı şekilde sistem, insan için onun sanallığını (temel niteliğini) 

yazar. 

 

T: Tam olarak maneviyata çıkmak istediğinde, değil mi? 

 

IM: Eğer maneviyatta ise - evet, insan yapabilir. Sistem için görünmez, kontrol edilemez 

hale gelir. Ama burada sistemin kendisine ayırdığı olanakların ötesine daha büyük bir 

adım atmak isterse, o zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu sınırları kendisi için 

genişletmek için elinden geleni yapmalıdır. Neden? Bir kez daha önceki programlarda 

sözünü ettiğimiz şeye değiniyoruz, hiyerarşiler. Ve hiyerarşiler orada çok katı. Esasen, 

bunun bu hayatta olduğu gibi aynı olduğunu söyleyebiliriz. 

 

T: Bir bilgisayar oyununda. Bu aynı zamanda çok şaşırtıcı… 'Tanrı seviyesi' diye bir 

kavramın olması. Bu günümüzde her yerde, özellikle bilgisayar oyunlarında kullanılıyor - 

en üst seviyeye ulaşmak. Ve ne yazık ki sistem bu fikri insanların kafasında döndürüp 

duruyor. Park etmede en iyi olduğunuzu, photoshopta en iyisi olduğunuzu söylemek için 

"Tanrı seviyesi"ni kullanıyor - bu "Tanrı seviyesi", bir jimnastikçi bacaklarını 180 derece 

açtı - 'Tanrı seviyesi! İnsanlar tüm bunlarda gerçekte neyi görmüyor? 

 

IM: Tanrı'yı görmüyorlar. Bir kez daha dinsel görevleri satma ve dışsal olana özümseme 

gerçekleşiyor. Kişi bir şeyde başkalarından daha iyi ise, bu onun bunu Tanrı gibi yaptığı 

anlamına geliyor. Tanrı bunu yapmaz. Tanrı bacaklarını ayırmaz, özür dilerim, araba park 

etmez.  



T: Yani insanda bu mükemmellik çabası var.. 

 

IM: Başlangıçta, tam olarak Şahsiyet olarak insanın mükemmellik, ruhsal mükemmellik, 

gerçek özgürlük için özlemi vardır. Aslında Hayat için. Oysa bilinç her şeyi değiştirir. 

İnsanlar, "Yine bilinç, yine aynı şey hakkında" diyebilir. Elbette arkadaşlar, yine aynı şey 

hakkında. Yine aynı şey hakkında, sürekli düştüğümüz tuzaklar hakkında. Öyle değil mi? 

 

T: Çünkü uygulama eksikliği var.  

 

IM: Evet, insan çalışmaya başlayıncaya kadar uygulama asla olmaz. Eğer teori ve 

uygulamaya bakarsak - bunlar iki farklı şeydir. Özellikle ruhsal yol ile ilgili olduğu 

zaman. Hayal edin - teoride bir hayatı yaşamak.. sıradan üç boyutlu hayatımız.  

 

Evet, teoriyi bileceğiz, çok kitap okumuş olacağız. Ama yaşamaya başladığımızda 

tamamen farklı şeylerle karşılaşacağız. Romanlarda anlatılan şey değil, öyle değil mi? 

İnsanlar arasındaki ilişkiler, güzel bir aşk ve geri kalanı. Hayatta her şey daha sert. Bu 

hayatta bile. Ve insan ruhsal manevi yola girdiği zaman, tüm teori basitçe dağılır. Çünkü o 

karşılaşır… Psikolojik olarak hazırdır. Yine neye tosluyoruz? Psikolojiye. Kişi bilincinin 

direnmesine hazırdır. 

 

Arkadaşlarımız bile anlıyor ve biliyor, bazıları bunu zaten gözlemledi, bazıları denedi, 

deyim yerindeyse. Ama neyle karşılaşıyorlar? Çözemedikleri değiştirmeler. Ve neden? 

Basit bir soru. Sonuçta, her şey basit. 

 

T: Bu, sistemin insanı geriye döndürdüğü anlamına geliyor. Yani, büküyor. 

 

IM: Doğal olarak. Elbette, onu geriye döndürüyor. İnsan kendi içinde istikrarlı bir şekilde 

durmaya çalışırsa, bilincini dinlemezse… “Hayır, sen bana dayatmıyorsun,” der ve 

denildiği gibi, kendi zihni ile ruhsal bir uygulama yapar, değil mi? En azından böyle, o 

deniyor. Sonra etrafındaki yaşam koşulları... akrabaları, arkadaşları, tanıdıkları, işleri, 

çalışmaları - her neyse... öyle bir şekilde ayarlanır ki sistem onu tam olarak bu yoldan 

saptırmaya başlar. Neden? 

 

Eğer sistem onu saptırıyorsa, bu o kişide zayıflık olduğu anlamına geliyor. Doğru mu? 

Onun emin olmadığı, bilincini dinlediği anlamına geliyor. Oysa insan bilinci tam olarak 

insanları doğru yoldan saptıran o iblistir. Kelimenin tam anlamıyla. 

 

T: Bu da ilginçti… Bir önceki programda bu şüphe konusuna da değinmiştin, yani… 

aslında her şeyi nasıl mahvediyor ve olumsuz etkiliyor. Harap ediyor ve 

istikrarsızlaştırıyor, evet… 

 

IM: Doğal olarak. Asıl, Tanrı ile savaşan bilincimizdir. Sonuçta, insan bilinci ile Tanrıya 

inanamaz. Ve bunun farkında olunmalıdır. Ve dedikleri gibi, "Ama nasıl olur? Ben 

inanıyorum". Bilinç, iblis asla Tanrıya hizmet etmez.  

 

Kısıtlama altında - evet. Ama onu zorladığımız zaman. Başka seçeneği yok. Özür dilerim, 

ayılar da şeker için sirkte bisiklete biner. Hayvanların tel üzerinde bile yürüdüğünü 



söylüyorlar. Neden? Yemek istiyorlar. Aynı şey bilinç için de geçerlidir. Yemek  

istediğinden başka seçeneği yok. 

 

İşte o zaman çalışmaya başlar. Ama bu sıkı bir kontroldür, bilincimiz için kırmızı çizgiler 

belirlediğimiz ve bu çizgiler içinde tuttuğumuz zamandır. O zaman çalışmaya başlar. Ve 

böyle bir kişinin başarısı, tam olarak, Şahsiyet olarak şeytanı bile Tanrı'ya hizmet etmeye 

zorladığı zamandır. Bu durumda bu doğru. Aksi halde işe yaramaz. Ama bilinç her zaman 

şüphe eder. Sonuna kadar insanın aklını çelmeye devam eder. "Tanrı yoktur, hayat tektir"i 

öne sürerek kendi zihninin mantığında argümanlar arayacaktır. Hayat elbette tektir. Bir 

bilgisayar oyununda, bahsettiğin gibi, birçok yaşam ve birçok seviye vardır. Oysa burada 

sadece bir hayat, bir girişim vardır. Yanlış yöne giderseniz, kaybolursunuz. 

 

Ve insanlar bilinçlerini dinlerler, "Ama nasıl olur? Hayatımı harcayacağım, yıllarımı 

harcayacağım. Neye? Bir yerlere gitmeye, mumlar yakmaya, dualar etmeye, namaz 

kılmaya, bana anlatılanları dinlemeye, öyle değil mi? Çok fazla zaman harcayacağım." 

Elbette harcayacaksın. Bu zamanı bilgisayar oyunları oynayarak, dizi izleyerek,  

arkadaşlarınızla bir bara giderek, dinlenerek, normal bir insan hayatı yaşayarak 

geçirebilirsiniz, değil mi? Sonuçta, bilincin söylediği budur.  

 

T: Anahtar nokta, evet. Ayrıca şimdi öyle bir noktadan doğru şekilde söz ettin, sistem "Bir 

çok yaşamların var" diyor, yani, bir bilgisayar oyunundaki gibi.. Ve biliyorsun bu ölüm 

korkusunu bir nevi azaltıyor, öyle değil mi?    

 

IM: Bir çok yaşamlar değil, bir çok yollar.  

 

T: Bir çok seçenekler, evet... bu baştan başlamak. 

 

IM: Seçenekler çoktur, ama hayat tektir. Sonuçta, o burada verilmiyor… Orada, diyelim 

ki bilgisayar oyunlarında orada, avatarınız öldüyse ona yeni bir hayat geri veriliyor ve bir 

nevi sıfırdan devam ediyorsunuz, hamleleri zaten biliyorsunuz, sizi nerede ve neyin 

beklediğini biliyorsunuz. Bu hayatta her şey farklı. 

 

Burada bir karar verdiniz ve gitmeli ya da gitmemeli ve kimsenin gözünü 

boyamamalısınız, öyle değil mi? Ama şeytana hizmet ederseniz - şeytana hizmet edin. 

Sonuçta, insan seçimini yapmakta özgürdür. İnsan onun, yani Lucifer'in var olduğunu 

bilmeli ve anlamalı. Ama, insan Lucifer'in var olduğunu anladığı zaman, Tanrı'nın da var 

olduğunu anlar. İnsan ölümün olduğunu anladığında, Hayatın da olduğunu anlar. Ve bu 

seçim kişi her şeyi bildiği zaman yapılmalı. İnsanların bunu unutması için, modern dünya 

bunu yaptı.  

 

T: Oyunda kayboldunuz, evet.  

 

IM: Oyunda kayboldunuz.   

 

T: Bu iyi programlanmış… Sonuçta oyunlarda yer alan bu psikotekniklerin insanda etkili 

olması, sistemin her zaman oyunun bu kurallarını karmaşık hale getirmek istemesi ilginç.  



İnsanın yeni bir seviyeye geçmesini istiyor. Ve bu karmaşıklık… Bunu yazarlarken, doğal 

olarak, insan bu karmaşık şeylere ne kadar çok zaman ve dikkat harcarsa… (IM: 

İllüzyona), evet, onun için o kadar değerli hale geliyor. 

 

IM: Doğal olarak, elbette. Sonuçta, orada bir seviye elde ediyor. Orada bir önem 

kazanıyor. Ve Dünyada iblisler ne için savaşıyorlar? Güç için, statü için, hiyerarşileri için. 

Diyelim, iblis ne kadar yüksek seviyede ise, mezar o kadar derindir. Veya sonrası daha 

işkence edicidir. Diyelim, sonrasında, Hıristiyan kilise dilinde dedikleri gibi, yüksek 

otoriteli bir iblisin kazanı altına koymak için yakacak odun ayırmıyorlar mı? Evet, daha 

sıcak ve rahat hissettirmesi için. 

 

T: Evet, insanın dikkati ve zamanı ile bu dünyada kendisi için değerler oluşturduğu ortaya 

çıkıyor. (IM: Elbette. Kesinlikle). Yani, oraya ne kadar çok yatırım yaptıysam, benim için 

o kadar değerli.   

 

IM: Basitçe ifade edeceğim, yatırım yaptığınız yer, sahip olduğunuz şeydir. Sonuçta, 

insan  kelimenin tam anlamıyla edinir. Buna ekonomi açısından bakarsak, bilincimiz bir 

araç gibidir, Şahsiyet başka bir araç gibidir ve dikkat bir kaynak gibidir, böylece, yatırım 

yaptığımız yer aslında hangi aracı elde ettiğimizdir, öyle değil mi? Ya da böyle bir paralel 

çizersek, maddi bir şeydir. Ya Hayatı seçeriz, Şahsiyeti seçeriz, dikkatimizi onun 

gelişimine ya da bir iblisi beslemeye veririz. Burada da bir tuzak var. 

 

Diyelim ki, bir iblisle uğraşırsak, onu daha fazla otoriteye sahip olacak şekilde 

oluşturmaya çalışırız, ama o oyunlarda olduğu gibi hemen birçok illüzyon ortaya çıkar. 

Bize iblis büyüyor gibi görünüyor, ama başkaları üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Daha 

önce bulunduğumuz seviyede kalırız. Ama, diğerlerini, büyüyenleri çok kıskanmaya 

başlarız. Ve kıskançlık nedir? Basit bir soru arkadaşlar, kıskançlık nedir? Çabuk söyleyin, 

düşünmeden, kıskançlık - bu nedir? İblisiniz ne yanıt verecek? O nedir? 

 

T: Arzu, öyle değil mi?   

   

IM: Arzu, evet. Ama gerçekte nedir? İblisin Şahsiyete karşı duruş açısından kıskançlık 

nedir? 

 

T: Hortumlama aracı, doğal olarak... 

 

IM: Hayır, uyarımdır. Bir eylem için en sıradan uyarım. Bir kez daha, ne için? Kişinin 

dikkatini yatırmak için. Bundan fazlası değil. 

 

T: Tam olarak, sonuçta, aslında bu bilgisayar oyunlarında insanın sürekli olarak görmesi 

için bunu programlıyorlar.. 

 

IM: Uyarmaya devam ediyorlar... ulaşanları görsünler, yeni fırsatları ve benzer şeyleri 

görsünler. Ve neden hayatta, sıradan üç boyutlu hayatımızda bir insan her zaman bekler? 

Hanginiz gerçekten mutluluğa ulaştınız arkadaşlar? Hiç kimse. Ve buna bu dünyada 

ulaşamayacaksınız. Neden? Çünkü o burada mevcut değil. 

 



Böyle bir hedefimiz var, “Oraya gideceğiz ve bir ev yapacağız”, sıradan bir şekilde, bunu 

binlerce kez konuştuk. Yine de, "Bir ev yapacağız", programlanmış her şey: güzel bir 

araba, güzel çocuklar, güzel bir pozisyon. Ve bundan sonra ne geliyor? 

 

T: Ve burada, basitçe, oyunlardaki gibi, bir paralel çiziliyor, çünkü sistem... 

 

IM:  Oyunlarda yaşlanma ve hastalık yok, akrabaların saygısızlığı yok. Akrabalar ve 

arkadaşlar arasında korkutucu içsel yalnızlık yok. Ölümün yaklaştığını anlamak yok, oysa 

çıkış yolu yok. Sonuçta oyunlarda böyle şeyler yok. 

 

T: Sistem yeni hedefler belirlemeye devam ediyor. 

 

IM: Oyunlarda her zaman bir çıkış vardır. Ve o zaman, oyunlar ne ile biter? Zafer ile. Biri 

olursunuz, alkışlanırsınız, bir kahraman olursunuz. Hayatta da bir çok kahraman var. 

İnsanlar kahraman olurlar, kahraman olmak isterler. Ama sonrasında, alkıştan sonra ne 

olur?  

 

Örneğin, bir insan tüm yaşamı boyunca spor yapmakta. Ben de eski atletim, bunun ne 

olduğunu biliyorum, ama bu Olimpiyat kaideleri için hiç çaba göstermedim. Yapacak 

başka şeylerim vardı ve bunun ne olduğunu mükemmel şekilde biliyordum. Ama bu 

kaideye binen bir çok arkadaşım var ve ondan sonra hayat sona eriyor. Devam ettiği 

görünüyor... 

 

T: Psikolojik olarak, evet ve bunda çok erken. 

 

IM: Muazzam psikolojik travma. O, yıldızların arasında olduğu sürece, buna doyuyor. Ve 

sonra anlıyor: sağlığı yok. Eğer insan becerikli ve akıllı ise, hayatta bir şekilde kendisini 

gerçekleştirmeyi başardıysa bu iyidir, şanstır. Ama, çoğunlukla, güceniklik, acılık ve hiç 

kimsenin ona ihtiyacı olmadığı hissi vardır.  

 

Ve bilincin zamanı yoktur... Zamanla, çok fazla uygunsuz şekilde davranır. Kişi kendisini, 

nasıl çabaladığını, ülkesi için neler yaptığını hatırlar... Ve Olimpiyat Oyunlarını kazanmak 

ne anlama geliyor, değil mi? Sonuçta, bunu insanlar için, bütün ülke için yaptınız, bayrak 

sizin onurunuza asıldı. Sizi bir süre alkışladılar ve unuttular. Ülke kalır, insanlar kalır, 

ama o onur gitti. Ve hiç kimse sizi artık alkışlamıyor, hiç kimsenin size artık ihtiyacı yok, 

siz çoktan tarih oldunuz. Ve bu korkutucu ve ürpertici, görüyorsunuz..  

 

T: Bu da ilginç... 

 

IM: Oysa insan kelimenin tam anlamıyla hayatından vazgeçti. Çünkü bu çok fazla sağlık 

alıyor. 

 

T: Burada, biraz önce "hayatından vazgeçti" dedin. Aslında, insanın zamanını ve dikkatini 

vermesi, bu Ruhtan Şahsiyete sürekli olarak giden şey.  

 

IM: Ve basitçe ifade edeceğiz: Bu kaideye asla ulaşamayan, yol boyunca sağlığını 

kaybeden kaç kişi var? Ve milli marş çalınmadı, onuruna bayrak çekilmedi. O, yolda 



kayboldu, yandı. Ayrıca böyle bir sürü insan var. Ama aslında ne için çabaladı? En iyi 

olmak için. Yine, kim olmak için? En iyinin en iyisi. 

 

Bu, tıpkı bir bilgisayar oyunundaki gibi bir uyarımdır: çok çalışmak, çok çalışmak. Ve 

yine, işte paradoks. Sonuçta, bir insanın bu hayatta alabileceği en büyük ödül Hayattır, 

özgürlüktür. Ama, insan kaideye tırmanmak için çok çaba harcar, çok çalışır, acı çeker, 

sefalet çeker, vs. öyle değil mi? Onunla aynı insanların onu alkışlamaları için. Oysa insan 

iş özgür olmaya, Hayat kazanmaya gelince çok tembeldir. Neden? Sonuçta, kendi bilinci 

üzerinde çalışması, onu (bilinci) bir köşeye sokmak için basmakalıp gözlem yapması bile 

onun için zordur. Oysa gerçekte, bunu yapmak çok kolaydır. 

 

Sonuçta, iblisler her zaman konuşur. Her zaman kendileri ipucu veriyorlar ve her şeyi… 

Ama insan biraz içsel özgürlük kazandığında, bu görünen dünyada görünmeyen dünyanın 

tezahürlerini tam kanıtı ile görür. Bir iblisin insanları nasıl manipüle ettiğinin mutlak 

kanıtı. İnsan bu arzuları ve uyarıları kafasında buyurucu tonda komutlar gibi işitir. 

Üzgünüm, insan özgür olunca anlar, bunu anlar. İstediğini elde etmek için yapması 

gerekeni yapar. 

 

Ama insan kendi üzerine başlangıç çalışmasını yapmadığı zaman veya bir iki dakika 

çalıştıysa ve her şeyi kavradığına inanıyorsa, zaten her şeyi bilir... Oysa o aslında daha 

önce olduğu gibi sistemin kölesi olarak kalır. Ama arzu hala oradadır. İnsanın spor 

salonuna gitmesi, spor kıyafeti giymesi, birkaç egzersiz yapması ve zaten bir Olimpiyat 

şampiyonu olduğu için gurur duyması ile aynı şeydir. Ne de olsa spor salonundaydı, bazı 

egzersizler yapıyordu ve onun sporla ilgisi var. Ve yarın Olimpiyat Oyunlarına katılmaya 

ve herkesi yenmeye hazır. Burada da var. Aynısı hayatta da sıklıkla olur… 

 

Bu bilinçtir, bunlar yine oyunlar. Yine, bunlar sahte yönergeler ve yine neyin uyarımı? 

Arzuların, bencilliğin, gururluluğun vs. Bu gerçekten böyle...  

 

T: Evet. Ve bu zafere yükselerek, aslında, gerçekten, her insan tam olarak özgürlük ister. 

Ve sistem bunu bu üst çubuğa çiziyor tabii ki, (IM: Özgürlüğe kavuşacak) özgürlük. Ama 

başkalarının alkışlarına bağımlılık… 

 

IM: Basitçe ifade edelim, evet, insanlar kariyerlerinde ilerliyorlar ve onlara patronlarının 

çok daha fazla özgürlüğü varmış gibi görünüyor. Ve bu pozisyonu alırsa, patron kadar 

özgür olacak. Ama yine, bu seviyede sadece senin gibi küçük iblisler üzerinde özgürlüğü 

var. Bununla birlikte, adam çok fazla zaman ve emek harcamış, bu pozisyonu almış ve 

şimdi üzerinde daha önce görmediği çok daha büyük ve çok daha ciddi iblisler olduğunu 

fark etmiştir, çünkü bu biraz daha kıdemli iblis onu onlardan koruyordu.  

 

T: Oyun daha karmaşık hale geliyor.   

 

IM: Ve oyun daha karmaşık oluyor, başka bir seviye. Bu gerçekten hayatta bu şekilde 

gerçekleşiyor.  

 

T: Evet. Tanrı seviyesine ulaşmak. Sistemin bir tür El - benzeri senaryoları.  

 



IM: Nasıl olduğunu biliyorsun... küçük bir iblis bile her zaman Tanrı olmaya çalışır. 

Neden? Çünkü bu sınırsız yetenekleri ima eder.  

 

T: Ama yine, İgor Mihayloviç, geçen sefer sistemin tüm bu senaryolarının, bu 

algoritmalarının insanın kendisinin özgür bir adımıyla tamamen yok edilebileceğinden söz 

ettin..   

 

IM: Tek bir adım, ama iblisin dayatmasına değil, gerçekten Şahsiyetin kendisine doğru 

atılan gerçek bir adım. Bunun için, çaba göstermek gereklidir.  

 

T: Doğru. Yani, insan bu adımı her durumda her zaman mı atmalıdır? Yoksa bu sadece bir 

kez yapılan bir tür içsel seçim mi?  

 

IM: İnsan hain olmamalı. En kötüsü ne biliyor musun? Bir insan kendine ihanet ettiği 

zaman. Evet, birinin çıkarlarına veya başka bir şeye ihanet edebilirsiniz, ama diyelim ki 

onların gözünde bir hainsiniz. Bununla birlikte, yine de kendiniz için bir kahramansınız. 

Ama kendinize ihanet ettiğinizde - bu en iğrenç şeydir. Bana öyle geliyor ki hiçbir şey 

daha kötü olamaz. 

 

Ve eğer Allah'a doğru bir adım attıysanız, O'na sırt çevirmeyin. Bu affedilemez. Bu, 

Allah'ın bağışlamayacağı anlamına gelmez. Allah kendisine gelen herkesi sever. Sadece 

gelemeyeceksiniz. Önceden Allah'a değil, şeytana hizmet etmeye başladıysanız, 

kurtulmanız çok zor olur. Görevinizi zorlaştırırsınız, tıpkı bir bilgisayar oyununda olduğu 

gibi, birkaç seviye atlarsınız, alt seviyenizi geçemediğinizde, daha yüksek seviyelere 

atlarsınız. 

 

T: Evet, gerçekten de günlük hayatta insanlar bu bağımlılıkların insanlar arasındaki 

ilişkilerde, ailelerde ne kadar karmaşık hale geldiğini deneyimlerini paylaşıyorlar… 

 

IM: Ve bunları kim karmaşık hale getiriyor? Herhangi bir aileyi ele alalım - sonuçta bu bir 

oyundan başka bir şey değil. Aynı bilgisayar oyunu: bir koca karısına oynuyor, kadın 

kocasına oynuyor. Özür dilerim, ama sevgi nerede, karşılıklı anlayış nerede? Ve sevgi 

nedir, dünyevi sevgi? Her şeyden önce, karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygıdır. Öyle değil 

mi? Birbirlerine olan o sonsuz şehvet değil, özür dilerim, iki köpek gibi, birbirlerini 

arzulayıp, sonra da köpekler gibi birbirlerini ısırdıklarında. Hayır, bu hayat değil, bu sevgi 

değil. 

 

Sevgi karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve karşılıklı yardımdır. Kocanın bulaşıkları 

yıkamaktan, kadının da ampulü değiştirmekten utanmadığı, gücenmeden ve zorlamadan 

“bu benim, o senin” dediğinde. “Bu benim - bu senin” olayı olduğunda,  bu bizim değil. 

Öyle değil mi? Elbette herkes kendi işini yapmalı. Bu açık, ama… her şeyden önce 

karşılıklı yardım ve karşılıklı anlayış olmalı. 

 

T: İgor Mihayloviç, evli çiftlerden, insanlardan pratik bir soru, “Bu neden ilk denemede 

durdurulamıyor? Devam etmemeye karar verdiniz. Ve kafanızdaki bu durumu veya 

düşünceleri ilk denemede durduramıyorsunuz.” 

 



IM: Diyelim ki bir sporcu kazanmaya karar verdi. Kazanmak için ne kadar zaman ve 

eğitim gerekiyor? Ama arzularında istikrarlıysa, buna gerçekten çabalıyor ve yatırım 

yapıyorsa ve bedenini geliştiriyorsa bu şansı elde eder. Ve bu durumda ne olur? İnsan 

hissetti, Şahsiyetin az ya da çok özgürlüğünün dalgası var. O gerçekten, özgürlüğü 

kazanabileceğini hissetti, Sevgi değilse de, Tanrı'ya saygı duydu, Tanrı'nın var olduğunu 

hissediyor, buna böyle diyelim. Kişi, Tanrının var olduğunu ve içsel bir eğilim olduğunu 

hissetti. Bir karar verir, "Ne pahasına olursa olsun oraya gitmeliyim." Bir karar verdi ve 

oturdu. 

 

Bilinç der ki, “Ne olmuş yani? Peki, ne yapacaksın? Pekala, bir karar verdin. Sıradaki 

ne?" Ve kişi kendini kaybolmuş hisseder ve bilinci hemen ona anlatır, öyle değil mi? Yine 

kim anlatıyor? Bilinç. Neden? Çünkü kendisi yapması gerekeni bilince devrediyor. Yani, 

Şahsiyet olarak işini yapması için iblise devrediyor. İblis bunu yapacak mı? Ve sonra 

bilincinin neden her şeye bu kadar karşı olduğunu merak ediyor. 

 

Bilinci neden Tanrı'dan nefret ediyor? Bilinç neden onu dininden çıkmaya zorluyor? 

Sonuçta, ebeveynlerin gerçekten dindar oldukları birçok vaka biliyoruz, buna gerçekten 

saygıyla davranıyorlar, tüm kalpleriyle dua ediyorlar, tüm ritüelleri yapıyorlar ve her şey, 

çocukları dine alıştırıyorlar. Yine de çocuklar biraz büyür ve Tanrıya karşı savaşanlar 

olurlar. Neden? Basit bir soru. 

 

T: Onlar bunu kendileri hissetmediler. Bilinç vasıtası ile gidiyorlardı, değil mi?  

 

IM: Elbette. Çocuk bir kiliseye geldiği zaman, orada durup dua etmek zorunda olduğunu 

görüyor. Bu arada, arkadaşları onun tek boş gününde futbol oynuyorlar, gücenme 

hissetmeye başlar, öyle değil mi?  

 

Parmaklarını ona uzatıp mezhepçi olduğunu söylediklerinde, gücenmiş hissediyor. Kim 

güceniyor? Küçük iblis güceniyor. Oysa ailesi dindar, onu kiliseye alıştırırlar, ama 

kendileri anlayıştan yoksundur ve çocuğa öğretmezler, ona içsel manevi özgürlüğü 

öğretmezler. Eğer insan bu özgürlüğü kazanırsa, o futbolu, arkadaşlarının oynamasını 

umursamaz. Evet, yanlış şeye zaman harcadıkları için onlar için üzülebilir. Bu, manevi 

yola girdiyse, kiliseye gidiyorsa futbol oynayamayacağı anlamına gelmez. Oynayabilir. 

Neden olmasın?! Dualardan serbest zamanında, değil mi? 

 

T: İgor Mihayloviç, insanın, belki, bu konuyu bilincine devrettiği için başarılı olmadığını 

söyledin. 

 

IM: Elbette. Bilinç ile ölçüyor.  

 

T: Sıradan bir insan nasıl anlayabilir?  

 

IM: Sonuçta, insan her şeyi öncelikle bilinç ile yapmaya alışmış ve ayırt edemiyor… Ve 

işte en büyük nüanslar burada gizli, öyle değil mi? Teori var ve pratik var. Bir iblis büyük 

bir teori rezervine sahiptir, ama Tanrı'nın yönünde tek bir uygulama adımı yoktur. Ve her 

zaman virgüllerle, örneklerle ve diğer her şeyle bu içsel ihtiyacı bastırabilir, aslında 

alevlenmeye başlayan iç alevi söndürmek için birçok aracı vardır. 

 



Görüyorsun, bu ateşi ve tüm bu özlemleri söndürmek için. Ama, diyelim ki bir file 

içerideki çini dükkanını koruması için emanet edebilir misiniz? O bir fil olduğu için her 

şeyi kırar. Ve burada bu manevî gelişimini şeytana emanet etmek demektir. 

 

T: Ve Şahsiyet olarak bir insanın görevi nedir? Yani, eğer bilince devrederek değilse, o 

zaman o nasıl gelişmeli?  

 

IM: Hisler vasıtasıyla.   

 

T: Hisler vasıtasıyla.   

 

IM: Yalnızca hisler vasıtasıyla. Kısıtlamalar aracılığıyla, izleyerek ve gözlemci konumunu 

geliştirerek. Lucifer'in asıl haininin birincil bilinç olduğundan daha önce bahsetmiştim. 

Bu, çoğunlukla dikkate almadıkları küçük kademedir, ama anahtar olandır.  

 

Onu her zaman iyi beslerseniz, baştan çıkartılabilir. Ve o… gözlemci pozisyonu... AllatRa 

işaretine veya başka bir şeye aşina olanlar, bunu biliyorlar… veya Doğuya ait 

uygulamaları bilenler. Bu Hıristiyanlıkta mevcuttur, ama ne yazık ki çok kamufle 

edilmiştir. İslam'da bu birincil algı, yani birincil bilinç dediğimiz şey de kamufle 

edilmiştir. Bulmak bir nevi mümkün. 

 

Arkadaşlar ilgilenirse bir gün mutlaka bir program yaparız. Dinleri, nerede neden söz 

ettikleri ile ilgili olarak bahsettikleri yere göre tartışırız: bu alt şahsiyetler hakkında (bu 

her dinde vardır), birincil ve ikincil bilinç hakkında, bu iblisler hakkında. İsteyenler bunu 

bulabilirler – azizlerin yaşam hikayeleri var, evet, gerçekten Tanrı'nın Sevgisini 

biriktirenler, gerçekten yolu izleyenler. Maalesef o kadar çok değiller, ancak iblislerin 

kıyafetler giydiği ve Tanrı'nın hizmetkarları gibi davrandığı o gevezelerden farklılar. Çok 

az gerçek aziz vardı. Kim oldukları, yaptıkları işlerden anlaşılabilir. 

 

T: Genel olarak, bilgi sayesinde, bu eserleri okuduğunuzda, bu tohumların nerede 

olduğunu, kişinin nerede yalan söylediğini ve nerede söylemediğini anlıyorsunuz. 

 

IM: İblisin nerede yalan söylediğini ve doğrusu, insanın özgürlük kazanırken nerede 

deneyimini kardeşleri ile paylaştığını, çünkü o öncelikle emeği, çalışmayı anlatıyordu.  

Kutsal Ruh'u kazanmanın her şeyden önce zor bir iş olduğu ve bunun zihinsel bir süreç 

değil, hisler yoluyla bir uygulama olduğu gerçeği hakkında. Ancak bu, geri kalanlar 

tarafından hep olumsuz şekilde algılandı, “Nasıl olur? Aklımızla algılamalıyız!” Akılla ne 

algılayabiliriz? Periyodik tabloyu mu? 

 

Bir önceki programda söylediğimiz gibi, periyodik tabloyu bilmeyen peygamberlerin 

aksine, biz bilebiliriz. Yapabildiğimiz bu. Ama daha fazla değil. Ama maneviyatla ilgili 

olan… Aklımızla ancak edebiyatı algılayabilir, onu kutsallığa yüceltebiliriz, gel ve bekle, 

beni bağışlayın, biraz bedava şeyler düşene kadar, çünkü biz bunu kutsallığa yücelttik. 

Yine, neyi beklemek? Maddi karşılık için. Nerede? Burada, üç boyutlulukta. Ve daha 

sonra ödüllendirileceğimizi de ummak. Ne için? Şeytanı yüceltmek için mi? Bu öyle değil 

mi? 

Ve insanlar ruhsal yola çıktıkları zaman çalıştılar, bunun hisler ile ilgili olduğunu 

anladılar. Buna “kalp ile dile getirme” dediler. Sonuçta birçoğu, İsa'nın Duasının bile 



kelimelerle yapılmaması gerektiğini kesin olarak söyledi. Eğer sözcüklerle yapılırsa…  

Başlangıç aşamalarında kelimelerle yapılır, ama sonrasında hiçbir şekilde. Bunlar 

hislerdir, insanın yüreğinde yaşaması gerekendir, derinden, hatta yüreğin derinlerinden 

gelendir. Yani, tam olarak, esasen o "Lotus"tur, bu sadece bir mantrayı icra etmeye 

tercüme edilmiştir, öyle değil mi? Yine mantra, yine mantrada – ne yapılıyor? Bu 

defalarca sözlü dile getirmedir. Otohipnozdur, başka bir şey değil. Ve otohipnozdan ne 

alırsınız? Kafanızda çok arzu ettiğiniz resimler. Görüntüler alırsınız, ama gerçeklik değil. 

Bu da bilinmelidir. 

 

T: Doğru. Sistem insanı tam olarak bununla, bu görüntüler ile ayartıyor, evet. 

 

IM: İnsanların hisler yoluyla algılamanın ne olduğunu anlamaması ve bilmemesi kötüdür. 

Bu konuda da çalışmalılar. Sonuçta, bunu zaten konuştuk ve sık sık insanlarla karşılaştık. 

Bazıları ifşaatlarında sevginin ne olduğunu bilmediklerini, bunu hislerle 

algılayamadıklarını, ama bunu istediklerini söylemeye başlıyor. İstedikleri için - bu, 

başaracakları anlamına gelir. Çalışmalılar. 

 

T: Sadece, gerçekten de, bir oyunda olduğu gibi, insanların kazandığı tüm bu deneyimin 

yüzde doksan dokuzunun sadece bu oyun için gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Ve burada, 

üç-boyutlulukta, bu esasen aynıdır: Bir insanın üç-boyutlulukta edindiği her şeye sadece 

burada ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, Şahsiyet olarak asıl şeyi, yani kendi Yaşam 

deneyimini, hisler yoluyla deneyimi edinmez.  

 

IM: Çünkü her şey anlamsız. Ama insan kendisine basit bir soru sorarsa: Hayatınızın 

amacı nedir? Aynen böyle - amaç. Hayatınızı harcamaya hazır olduğunuz, dikkatinizin her 

saniyesini ve her anını harcamaya hazır olduğunuz o amaç. Basit bir soru. Elinizi 

kalbinize koyarak sadece dürüstçe yanıt verin, dostlar. Bilinç kesinlikle yalan 

söyleyecektir – “hayatı kazanmak” vs. 

 

Ama dürüstçe cevap vermelisiniz. Bilinci dinlerseniz veya onunla yanıtı bulmaya 

çalışırsanız, zenginlikten önem, güce, sağlığa kadar, ne isterseniz pek çok şey 

bulacaksınız, ama Tanrı'nın Sevgisini değil. Oysa, daha önemli ne olabilir? Şöyle 

söyleyelim: evet, hayat, sonsuzluk, bu harika, ama… bu harika, ama insanın yapması 

gereken ilk şey, Tanrı'nın Sevgisini kazanmaktır, ondan önce kendisi Tanrı'yı sevmek 

zorundadır. Bununla birlikte Tanrının var olduğunu anlamalıdır. 

 

Ve eğer bilmiyorsanız ve O'nu idrak etmiyorsanız, bilinciniz azizlerin görüntülerine 

tükürecektir. Başka türlü nasıl olabilir? Ve bunu yapıyor olursunuz. Sonuçta, içinizde 

tüküren iblis değil, tüküren sizsiniz. İblisin ne elleri, ne salyası ne de ağzı vardır. 

 

T: Doğru. Ayrıca insan bunu kendisinin kazanması gerektiğini söyledin. Ve burada da, 

kutsal pederlerin, özellikle Theopan Recluse'un deneyimini hatırlıyorum... 

 

IM: İyi bir örnek verdin. O Theophan Recluse, değil mi? Sonuçta o, ALLATRA'dan 

dostlarımızın yaşadığı şeyi açıkça tanımlıyor, öyle değil mi? O kafadaki insanın ona karşı 

savaşmak zorunda olduğu o iblisleri ve karşılaştığı aynı aşamaları anlatıyor. Onun kendine 

özgü dili var. İzin vermeliyiz, çünkü 19 ncu yüzyıl idi. Ve o kişi dinin içindeydi ve o 

aletleri kullandı, ama bu yine Theophan Recluse gibi insanların sayesinde ebedi hayatı 



kazandığı Hıristiyanlıkta tohumlar olduğunu gösteriyor ve onlar artık bu dünyada değiller 

ve bu çok şey ifade ediyor. Onlar o dünyadalar.  

 

T: Sistemden uzaklaşmanın araçlar arasında, içsel olan hakkında, dedikleri gibi ruhsal 

şevk hakkında, bunun aslında coşturucu olduğu gerçeği hakkında konuşulduğunu da çok 

iyi hatırladım...  

 

IM: Ruhsal şevk, yine, "coşturucu", "ruhsal şevk" dedikleri şey - bu belirlenmiş bir amaç 

ve onun için mutlak bir arzu olduğu anlamına gelir. Aynen konuşmamızın başlangıcında 

söylediğimiz gibi - Olimpiyat şampiyonu. Eğer gerçekten bir atlet iseniz, gerçekten 

Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorsanız, çok sıkı çalışmak zorundasınız. Bu, hayatınızın 

amacıdır. Tüm geri kalanlar ikincildir. O zaman bir şampiyon olabileceksiniz.  

 

Bu durumda da aynısı. Eğer amacınız Hayat ise, eğer amacınız Tanrının Sevgisi ise, hayat 

değil, ama daha doğrusu Tanrının Sevgisi ise, her şey burada başlar. Eğer bir Melek 

olmayı arzu ediyorsanız, olmazsınız. İşte basit bir örnek: sadece bir Melek olmayı arzu 

ederek Melek olmak imkansızdır. Oysa, eğer arzu ediyorsanız ve eğer siz kendiniz Tanrıyı 

seviyorsanız, O'nu hissediyorsanız ve Onun Sevgisi için çabalıyorsanız, o zaman kapı 

açılır ve o zaman ölü olandan Diri olana dönüşüm kaçınılmazdır. Ve başka türlü nasıl 

olabilir?   

 

T: Harika, bu şevke tam olarak "aktif şevk" deniyor.  

 

IM: Elbette.  

 

T: Ve insanın bir tür katılımı zorunlu.. 

 

IM: ... evet, eylemsiz, bu olmadan, hiç bir şey işe yaramaz.  

 

T: ... bu iradenin uygulanması.  

 

IM: Kesinlikle. Bir keresinde, son derece nadir durumlarda, gelenlere veya Tanrı'nın 

Dünyasına gerçekten büyük hizmet için, insanın onu elde edeceğini söyledim. İşte iyi bir 

örnek, diyelim ki, İsa Mesih'in, O sadece kendi iradesiyle … Adam tövbe edip bir adım 

attığı zaman, İsa Mesih'in çarmıhta yanındayken O'nun önünde açıldığı zaman – İsa onu 

yanına aldı. Bunu yapmaya hakları var. Ama, özür dilerim, bunlar bin yılda çok az sayıda 

insandır. 

 

Ve geri kalanı çok çalışmak zorunda. Şöyle söyleyelim, size olimpiyat madalyası 

sunabilmeleri, ama herkesin önünde podyuma çıkamamanız gibidir.. Burada ona bir tür 

Olimpiyat madalyası takdim edildi. Bu adamla her şeyin yolunda olduğu açık, o bir Melek 

oldu, İsa'nın yanında. Bu O'nun merhametidir. Peki ya geri kalanı? Geri kalanlar amacı 

şevkle görmeli ve engelleri görmezden gelmeli, öyle değil mi? 

 

T: Bunu tam olarak kendiniz aştığınızda değerlidir… Yolu aşmak. 

 

IM: Tabii ki, bu değerli, amaç bu. Ve yine, kesinlikle. Bundan geçen, kazanan sizsiniz. Ve 

bu hayat ne için verildi? İşte basit bir soru daha, size amaçla ilgili olarak hitap ettim ve 



tekrar hitap edeceğim: sizin fikrinize göre, bu hayat ne için verildi? Hiçlikten hiçliğe 

dönüşmeniz için mi? Kötülük ekmeniz için, birine bir şey kanıtlamanız için, bir şeye 

değer olduğunuzu kanıtlamak için mi? Arkadaşlar, ne kadar kanıtlamaya çalışsanız da… 

Tarihte çok güçlü iblisler vardı, daha önce bahsettiklerimiz gibi: napolyonlar, hitler ve 

makedonyalı iskenderler… Peki, şimdi neredeler? Sadece bazılarınızın içindeler ve daha 

ileri gitmediler. 

 

Konu nedir? Konu basit. Ne için burdasınız? Ve bunlar hayattaki en önemli sorular: “Sen 

kimsin?”, “Ne için buradasın?” ve “amacın nedir?” Ve onlarsız, tüm dünya… bu bir 

illüzyon, bu bir bilgisayar oyunu, sürekli dikkat dağıtıcı şeyler: bir şey, sonra başka bir 

şey, değil mi? Bu böyle! O zaman bu hayatın, bu kölece varoluşun ne anlamı var, iblisler 

senin için yaşarken, sen bir alet gibiyken, istemiyorsun ama buna zorlanıyorsun. 

 

Sonuçta, bazen bilinç insanları istemedikleri şeyleri yapmaya zorlar, onlar direnirler 

çünkü en azından bir miktar vicdan kalıntısı vardır, öyle değil mi? Bu küçük, henüz 

yumurtadan çıkmamış civciv bile, o küçük Melek direniyor, insanlar iblisler onları 

zorladığı için harekete geçmek zorunda kalıyor. Peki, iblisler değilse, bu dünyadaki tüm 

kötülükleri biz yapmıyorsak kim yapıyor? Hiç kimse. Sonuçta, kötülük kendi başına var 

olmuyor, o sadece yoktur. Bu, yaşam aktivitemizin bir ürünüdür. 

 

T: Her insanın… yine de bu oyunda bir kaybeden olduğunu hissettiğini doğru söylediniz. 

Ve dolayısıyla hem bu rahatsızlık durumları hem de… 

 

IM: Elbette, o bir kaybeden. Yine de, bir bilgisayar oyununda kazanan gerçekten bir 

kazanan mıdır? O bir kaybedendir. Bir illüzyon kazanarak zamanını boşa harcamış, 

hayatını boşa harcamış. Aynısı bu dünyada da var. İnsan ne edinirse edinsin, bir illüzyon 

kazanır. Bir süreliğine mutluydu... Bir olimpiyat şampiyonu bile: bir yandan, evet, bu 

büyük bir beceri, insan bir şeylere ulaştı, ama bu onun için bir yanılsama - sıkıntı bu. 

 

Ve yıllar geçtikçe, anlar ki… hayatını farklı bir şekilde yaşama fırsatı verilseydi, o şöhret 

dakikası uğruna, bu bir dakika sürer. Belki, eğer aptalsa, bunu tekrar yapardı. Ama özü 

kavrayanlar bunu asla yapmazlardı. 

 

T: Evet, sonuçta bilincin yaptığı, sistemin yaptığı en tehlikeli şey… 

 

IM: Değiştirme.   

 

T: … değiştirmeler. İnsan gerçek hayatın nerede olduğunu tamamen unutuyor. Kendisini 

oynadığı bu maskelerden ayırt etmiyor.  

 

IM: Ve her şey silinir. Sorun şu ki, bu ayrım siliniyor. Ve yine, bize tüm bilgiyi veren 

bilinçtir. Gördüğümüz, dinlediğimiz ve algıladığımız her şeyi. Eğer insan hisleriyle 

algılamıyorsa, kör bir kedi yavrusu gibidir. Kendisine anlatılan her şeyi algılar. Oysa kim 

anlatıyor? İblisler. Ve onlar aslında her şeyi değiştirirler: sözcükler bilinçte değiştirilir ve 

öz değiştirilir. Bu sürekli bir manipülasyon. 

 

İgor Mihayloviç: Ve bu arada, sistemin kendisiyle ilgili olarak ilginç olacağına 

inanıyorum: değiştirmeler ve bunlarla ilgili olarak, deyim yerindeyse, tıpkı herhangi bir 



bilgisayar oyununda olduğu gibi, bol miktarda olmasına rağmen, deliklerini nasıl 

yamadığı ile ilgili... Basit şeylerle başlayacağım, tamam mı? Şimdi bu bilgiler aktif olarak 

gündeme getirilmiyor ama uzmanlar bundan biraz bahsediyor, yani doktorlar. Şimdi 

spordan çok tıpla ilgileniyorum. 

 

Kabaca, diyelim ki, son on yılda (birkaç on yılda) büyük şehirlerde bir zihinsel bozukluk 

dalgası başladı. Bu psikologlar, psikiyatristler ve benzerleri tarafından da not edildi ve 

fark edildi. Ama, Haziran 2015'ten bu yana her şey büyük ölçüde değişti. Durum, 

gezegenimizin nüfusunun ruh sağlığı açısından feci şekilde kötüleşmeye başladı. 

Psikiyatristlerin kendi anlayışlarında dediği gibi, göreceli olarak sağlıklı insanlar arasında 

bile, "sağlıklı insan yoktur, sadece teşhis edilmemiş olanlar" olduğunu not ediliyor. 

İnsanlar kendi içlerinde daha önce sahip olmadıkları garip tezahürler fark etmeye 

başladılar. Basit bir örnek: Biri sabah kalktı, dişlerini fırçalamaya gitti ve adını 

hatırlayamıyor. Ve bunun gibi birçok vaka var. Yani çaba sarf etmesi gerekiyor… Bu bir 

an sürüyor, ama gerçekleşiyor. 

 

Ve böylece, insanlarla konuşurken şu tezahürlerle karşılaşırsınız: normal, sağlıklı bir 

insan, evet, ama insanlar bilinçlerindeki bu boşlukları bilinç örtbas etmek zorunda kaldığı 

zaman görürler. Ama yine, bilinç tüm bunları kolayca düzeltir ve insanı hemen unutmaya 

zorlar. Ve bunun gibi birçok fenomen var. Sorunlar sadece psişeyle değil, bir bütün olarak 

sağlıkla da ortaya çıkıyor. Pek çok garip hastalık ortaya çıktı, ama yine, "neşeli" 

psikiyatrimiz hepsini, bugün hastane hastaları arasındaki vakaların yüzde 70'inde hakim 

olan psikosomatik hastalıklara indirgemektedir, sözde zihinsel bozuklukların neden 

olduğu bir tür uydurma hastalıklar.  

 

Tatyana: Ve bununla bağlantılı operasyondaki bu tür hatalar nelerdir?  

 

IM: Ve hatalar sadece insan sağlığıyla değil, aynı zamanda iklimle de bağlantılı. Bu akut 

şiddetlenme ne zaman başladı? Haziran 2015'te. Ve her şey sert bir şekilde değişmeye 

başladı. Jeopolitik alanından bir başka ilginç örneği ele alalım, tamam mı? Sonuçta, 2015 

yılından önce kullandıkları o teknolojiler, onlarca yıldır çalışıyorlardı. Oysa, bunlar 

nüfusu zombilere çevirmek, insanları kontrol etmek için kullanılan teknolojilerdir, hepsi 

biraz açık ve anlaşılırdı. Sonuçta, dünyanın her yerinde çökmeye başladılar. 

 

T: İnsanlar aslında yalanların gerçekleştiğini düşünüyor.  

 

IM: Ve insanlar değiştirmelerin ortaya çıktığını hissediyorlar.  

 

T: Bunlar çalışmıyorlar. 

 

IM: Sadece çalışmıyorlar. Ve bu nedenle insanlar uyanmaya başlıyor. Ve yetkili siyasi 

stratejistler sadece basit şeylerde dişlerini kırıyorlar. Psikologlar bunu bir şekilde 

açıklamaya çalışıyor ve politik teknoloji uzmanları da hepsini açıklamaya çalışıyor. 

Arkadaşlar, dünya değişiyor. 

 

Sistem başarısız oluyor. Sistemin tasarruf etmeye başladığını söylemiştik, evet. Ve 

çocuklar üzerine tasarruf yapıyor. Gerçekten tasarruf yapıyor. Ama sorun şu ki… 

Bilgisayar oyunlarından konuşmaya başladığımız için yine bu örneği vereceğim… Bir 



bilgisayar oyununda böyle bir solucan, deyim yerindeyse bazen her şeyin kesintiye 

uğramasına neden olan bir virüs ortaya çıktı. Ve oynuyorsunuz, oynuyor gibisiniz ve 

aniden ya dondu ya da planlanmamış bir şey oldu. 

 

Sistem kendini düzenliyor, hemen her şeyi gizliyor ve oyun devam ediyor gibi görünüyor. 

Bazen daha az, bazen daha fazla, ama ne kadar uzun süre oynarsanız, bu o kadar sık 

gerçekleşiyor. Yine, bir program oldukça ileri ise, sistem tüm bunları düzeltir, öyle değil 

mi? Şimdi, sistem düzeltmeye çalışıyor. Ama insan dikkatliyse, bunu görür. Bunu her 

şeyde görür: kendisinde, başkalarında vb. İnsanların doğruyu daha fazla söylemeye 

başlaması da ilginç, yani iblisler konuşmaya başladı. Doğrudan söylüyorlar - sadece 

dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. 

 

T: Yani, her zaman yalan söylemiyorlar. Gerçeği açıkça söylüyorlar, öyle değil mi? 

Kendileri hakkında. Başka kim hakkında doğruyu söyleyebilirler ki?!  

 

IM: Elbette… Arzuları ve özlemleri hakkında. Ve işte basit bir örnek: iki adam buluşuyor, 

ortaklar, küçük işletme, yine de… Ve biri diğerine soruyor, “Nasılsın?” Ve sohbet 

sırasında “İşini elimden almak istiyorum” diyor ve tamamen farklı bir konuda sohbete 

devam ediyor. Ama diğer adam, bizim arkadaşlarımızdan biri, bilincini kontrol etmeye 

alışmış ve bu ondan kaçmıyor. 

 

Bu yüzden ona, "Neden işimi elimden almak istiyorsun?" diye soruyor. Diğer adam, “Ne 

demek istiyorsun? Bunu istemiyorum." Arkadaşımız, “Az önce söyledin” diyor. Diğeri 

“Ben öyle demedim” diyor. Bu gerçek bir hikaye, kelimenin tam anlamıyla birkaç gün 

önce. Yakınlarında tanık olmasaydı, o zaman kimse kimseye bir şey kanıtlayamazdı. Ama 

bu adamla iletişim halinde olan birkaç kişi daha vardı. 

 

Konuşmaya katılan iki kişi değil, bunu doğrulayan başka tanıklar da vardı. Ve bunu 

söyleyen kişi son derece şaşırmıştı, bunu şekilde söylemiş olamazdı. Bazı psikologlar "Bu 

bir Freudyen sürçme" ya da başka bir şey diyecektir. Hayır arkadaşlar, bu artık Freud 

değil. Freud'un bununla hiçbir ilgisi yok. 

 

T: Yani, sistem planlarından açıkça söz ediyor?  

 

IM: Bir çok şey ağzından kaçmaya başlıyor.  

 

T: Veya nasıl, öyle değil mi?  

 

IM: Kesinlikle doğru, eylemlerini duyuruyor. Ve yine, gerçekten kendileri üzerinde 

çalışan katılımcılarımız arasında bile, bu tür birçok şey görüyorlar ve sıklıkla 

karşılaşıyorlar. Pek çoğu artık sadece sistemin konuştuğu gerçeğiyle değil, aynı zamanda 

insanların sağlık durumu üzerindeki etkisiyle de karşılaşıyor.  

 

Psikologlar ve doktorlar bunu iklime, çevresel koşullara, GDO'lu gıdalara bağlıyorlar. 

Bugün hasta olduğunuzda... acil servise götürülmek zorunda kalabilirsiniz, oysa yarın 

kesinlikle sağlıklısınız – evet, bunların “psikosomatik belirtiler” olduğu söylenebilir. 

 

T: Yani, bu septon alanının işi ve bu şekilde mi?... 



 

IM: ALLATRA fizik raporunda anlatılan fizik dilini konuşursak, ,evet, septon alanı 

seviyesinde hatalar oluyor. Bunun ne olduğunu anlayanların düşünmek için bir nedenleri 

var. 

 

T: Bu alarma geçirici bir sinyal.  

 

IM: Hayır, alarm verici bir sinyal değil. Kavşak zamanı (Dönüm noktası), bu normal. Bu 

kesinlikle, bilinçlerine karşı çok fazla dönenlerin işi ve müdahalesidir. Bu normal. Hayat 

kazanmaya can atanlar için küçük bir şans. En azından biraz özgürlük, çünkü sistemin 

dikkati dağılıyor ve deliklerini yamamak için çok çaba harcıyor. Kendi içinde artan 

arızaları neredeyse hiç kontrol etmiyor. 

 

T: Yani, bu zamanda Şahsiyetin Ruhsal Dünya ile temas kurması daha mı kolay?   

 

IM: Doğru. Ve artan bu kitlesel zihinsel rahatsızlıklar nedir? Bunun hakkında daha önce 

konuştuk: bu egoizm, takıntı vs dir. Yani, sistem basitçe insanları kendilerine sabitliyor. 

Ama, her şeyden önce, insanların kendileri suçludur. İblislerine hizmet ediyorlar, Tanrı'ya 

hizmet etmek yerine Lucifer'e hizmet ediyorlar. Ve doğal olarak, basit şeylerden tasarruf 

ederek… 

 

Ve sistem ciddi bir saldırıya maruz kaldığında ne yapar? Çok daha agresif hale gelir. Bu 

yüzden pek çok insanı saplantı haline getirmesi, yani onları deliliğe sürüklemesi doğaldır. 

Özür dilerim, delilik nedir? Bir insanın buzda düşmesiyle aynı şey, değil mi? Böyle bir 

durum, bir paralel çizelim. Oysa boğulan bir adamın kurtuluşu nedir? 

 

T:  Boğulan adamın kendi işidir. 

 

IM: ... boğulan adamın kendi işi. kesinlikle doğru. Eğer sisteme hizmet etmezse, hiç 

bunalımı olmaz ve hiç problemleri olmaz. Sistemin onun üzerinde gücü olmaz. Ve eğer 

sistem güce sahip olmazsa, onu nereye sürükleyemez? Çıkış yolunun olmadığı görülen bu 

hallere.  

 

T: Ayrıca, bu arada, oyun tasarlamanın yöntemlerinden biri de oyuncuyu en zorlu çıkmaz 

koşullara sürüklemektir.  

 

IM: Elbette, duygusal olarak zor olanlara..  

 

T: Yapay olarak, çıkamaması için.  

 

IM: Bu bir durumun yaratılmasıdır. Oysa, sistem hayatımızda farklı mı hareket ediyor? 

İnsanları psikolojik çıkmazlara sürmüyor mu? Ve bu, diğer insanlarla arasında gerilim 

yaratmıyor mu? Yaratıyor. Neden? Çünkü insan sevginin ne olduğunu bilmiyor. Nefret, 

kıskançlık ve aptallık onun içinde yaşıyor. Bu böyle değil mi? Ve eğer insan gerçekten 

Tanrı'nın Sevgisini yaşamak ve biriktirmek isteseydi, eğer Kutsal Ruh ile yaşasaydı, ne 

öfkesi ne de kıskançlığı olurdu… hiçbir şey. Buna ihtiyacı yok. Bu, insanların 

koyunlarında taşıdıkları aşırı bir yüktür. Bu dökme demirden bir kirpi yapıp onu 

koynunda taşımakla aynı şey - batar ve ağırdır. 



T: Ayrıca o kadar ilginç bir teknik var ki, bu oyunlar tasarlanırken, insan işe ya da başka 

bir şeye gittiğinde, oyundaki hayatın onsuz geçtiğini sanacak, katılımınızın çok önemli 

olduğunu düşünecek şekilde inşa ediliyor. Sizsiz hasat kaybolacak ya da başka bir şey.  

 

IM: Bu doğaldır, insanlar yine çekiliyor.. Hayat illüzyonu yaratılıyor, değiştirme 

yaratılıyor, bu kişinin önemi yaratılıyor - ve o var olmayan hasada üzülüyor. Ama bu 

zamanda henüz ekmediği hasadı unutuyor - ruhsal olanı. Bu böyle değil mi?  

 

Yine, bu oyunları kim yaratıyor? Herkes "Akıllı, yetkin insanlar var" diyecek. Yine de, bu 

insanlarda kim akıllı? Ve ne tür bir arzu ile yönlendiriliyorlar, öyle değil mi? Ve bu arzu 

kimden geliyor? Ve genel olarak konuşursak, düşünceler onlara nereden geliyor? Ve 

neden bu kadar akıllılar? Ve oyunlar neden bu kadar hızlı bir şekilde çok daha karmaşık 

hale geliyor ve neden hayatımızı kopyalıyorlar? İblisler. Hem bu hayatta hem de o hayatta 

- bunların hepsi iblislerin eseridir. Öyle değil mi? 

 

T: İnsanın hayatının sistemin ellerine yüzde yüz konulması... 

 

IM: Kesinlikle doğru. Ve istediğiniz gibi yaşayın.  

 

T: İgor Mihayloviç, bir keresinde dokuzuncu gün hakkında konuştun... Bu bilgisayar 

oyunlar ve dokuzuncu gün... sistemin dokuzuncu gün teorisi... bir şekilde birbirleri ile 

bağlantılı mı?  

 

IM: Hayır, hiç bir şekilde bağlantılı değiller. Burada, bu sadece dikkatin dağıtılmasıdır - 

ve insan hayatını harcıyor: bir illüzyonda, kendinde bencilliği, gururluluğu  geliştirmekte 

yaşıyor. Basitçe aptallığı artırıyor. Bu nedenle bir tür köleleşiyor: kendisine pranga 

koyuyor ve ıstırap çekiyor. Oysa dokuzuncu gün bir rüya, sistemin Tanrıya eşit bir 

hükümran yaratma rüyası... 

 

T: Sistemin bunları, deyim yerindeyse, kendilerinin tanrılar olduğuna inanan, uyduruk 

megalomanisi olan insanları tam olarak geliştirmesi de ilginçtir. “Tanrı” olmak için 

oynayan bu oyunlar. 

 

IM: Şimdi “tanrıyı oynamak” diyorsun… Oysa sıradan bir aileyi ele alalım. Anne babalar 

aslında çocukları üzerinde “tanrı” rolü oynamazlar mı? Onlar yerine hayatı yaşamak 

istediklerinde, onlara şu ya da bu adımı nasıl atacaklarını söylediklerinde. Evet, ebeveyn 

bakımı olmalı ama çocuklar köle değil, insanlar. Ama, ebeveynler bunu unutuyor, değil 

mi? 

 

T: Unutuyor ve ek olarak hangi Tanrı olduğunu bilmiyorlar. Yani, Gerçek Tanrı Sevgi 

gibidir, öyle değil mi? Yani, O gerçekten böyle işlevler gerçekleştiriyor mu? O gerçekten 

böyle yöntemler kullanıyor mu, öyle değil mi? 

 

IM: Eğer Tanrı bir diktatör olsaydı, eğer köleler olmamızı isteseydi, o zaman şeytandan 

nasıl farklı olurdu? Basit bir soru.  

 

T: Her insanın bir tür yaratıcı toplum inşa etme ihtiyacının olması ilginç… çünkü çoğu 

zaman bu… bu dürtü, bu olmaz… 



IM: Oysa, bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Yaratıcı toplum için, eşitlik toplumu için 

ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Bir çok insan "ütopik bir toplum" diyor, öyle değil mi? 

İnsanlar bu eşitlik, Sevgi ve birbirine saygı ihtiyacına nereden sahipler? Bu içeriden 

gelmiyor mu? Bu içeriden geliyor.   

 

Bilinç hemen bunun imkansız olduğunu söylemeye başlar. Neden? Ekonomik ve diğer 

problemlerden dolayı… Yani bu gerçekçi değil, imkansız, yıkıcı olacak. Her şey 

mümkündür, sonuçta burada oyunun şartları ve kuralları, yine, insanlar tarafından kendi 

tercihleriyle dikte edilir ve yaratılır. Ve kimi dinledikleri başka bir soru. Seçme özgürlüğü: 

isterlerse iblisi dinlerler. Ama bu dünyayı inşa eden insanlardır... Dikkatleriyle, elleriyle, 

yaptıklarıyla. Sonuçta, bu doğru. Tıpkı bir ailede olduğu gibi… onu kim yaratıyor? Yine, 

kim bir aile yaratır - iblisler mi yoksa Melekler mi? İnsanlar, kendi seçimleriyle: Kimi 

dinlediklerine bağlı olarak nasıl bir aileye ve nasıl bir hayata sahip olduklarını. 

 

T: Oyunlarda bir toplum inşa etmek için bir senaryo yazılırken, bu toplumun aslında tam 

da sizin de söylediğiniz gibi sadece ekonomik ilişkiler üzerine kurulu olduğu gerçeğiyle 

de ilgilendim, oyunlardaki o insanlar dindar değiller, yani ruhsal değiller. 

 

IM: Ve dünyamız gerçekten ruhsal mı? Modern toplumdaki insanlar gerçekten ruhsal mı? 

Basit bir soru. Evet, birçok dinimiz var, birçok inananımız var, ama inananlar hakkında 

konuşuyoruz, onların maneviyatından bahsetmiyoruz. Ve onların ruhsal yetiştirilmeleriyle 

gerçekten ilgileniliyor mu? Entelektüel yetiştirme - evet. 

 

Kutsal Yazılar açısından bilinç gelişiyor. Bazı ahlaki prensiplere uymak harika, 

muhteşem. Ama insanlar en azından utanıyor, “Ben şu ya da bu dine mensubum, bunu 

yapmamalıyım” – ve insanlar bunu yapmıyor. Buradaki iblis bile durmayı kabul ediyor. 

Yine de, onlarda ruhsallık gerçekten gelişiyor mu? Ve maneviyat kazanmak o kadar kolay 

değil. Bunu sana kimse vermez. Bir mum yaktığınız veya namaz kıldığınız için - daha 

manevi olmayacaksınız. Ve burada tam olarak Theophan Recluse örneğini verdin. Bu tam 

olarak ruhsallık kazanmanın yoludur, insanın çalışması ve çok çalışması gerekir. Ve 

iblislerden kurtulmak gerçekten kolay mı? Hayır. 

 

İlk aşamalar son derece zordur. Sonuçta, insan kendine olan inanç eksikliğinin üstesinden 

gelmeli, kendi içindeki Tanrı savaşçısını yenmeli ve bu o kadar kolay değil. Tanrı 

savaşçısı inkar ettiği için, farklı bir şey istiyor, dünyevi olanı istiyor, size hayatınızı boşa 

harcadığınızı ve mahvettiğinizi söylüyor. Yine çifte standart. Bunları bir önceki 

programda detaylı olarak tartışmıştık, değil mi? 

 

T: Bunun için, biliyorsunuz, bağımlılıktan kurtulmaya başlamak için, bunun içinizde 

olduğunu, her şeyden önce, kutsal pederlerin tam olarak bahsettiği şey olduğunu kabul 

etmeniz gerekir. 

 

IM: Kendine yalan söylemeyi bırakmak ve dürüstçe kendi gözlerine bakmak. Ve yine, her 

şeyden önce, yanıtı vermek: sen kimsin? Amacın nedir, öyle değil mi? Her şey bununla 

başlar. 

 

T: Gerçek hedef. Bu arada, bu hareket etme ihtiyacında, Tanrı'ya gitme arzusunda asıl 

önemli olanın, ne yazık ki yüzyıllardır yitirilen şey olduğu söylendi - bu tam olarak nasıl 



hareket edileceğine dair Bilginin mevcudiyetidir. Çünkü gerçekten de sistem insanı geriye 

döndürür..  

 

IM: Theophan hakkında konuştuk, öyle değil mi?  

 

T: Evet. Ondan tekrar söz edeceğim.  

 

IM: Gerçekte o, o koşullarda değil miydi? Öyleydi. Evet, amaçsızca dolanıyordu, daha 

hızlı ilerleyebilirdi, ama hala yakınında olan o milyonlara benzemeyen şekilde ruhsal 

başarısını gerçekleştirdi. Ve neden? 

 

T: Bu araçları bile tarif etmesi çok hoşuma gidiyor, bunların sayesinde... 

 

IM: O sadece araçları tanımlıyordu. Ve özü nedir? O sadece Tanrı'nın Sevgisini istedi. 

Tanrı'nın var olduğunu ve her şeyden önce Tanrı'yı sevmesi gerektiğini kendisi anladı. Ve 

böylece O'nu gerçekten tüm kalbiyle sevmeye başladı. Oysa gerisi sadece yoldur. Evet, 

tökezleme olabilir, yol uzun ya da kısa olabilir – bu yoldur. Açıkça, Tanrı'nın Sevgisini 

kabul eden bir insanın elinde aletler varsa, doğrudan geçebilir. Zikzaklarla da geçebilir. 

Ama onun için asıl konu hedefe ulaşmaktır. 

 

T: Doğru söylediniz, kişinin nasıl hissettiğini… Kutsal pederlerin Tanrı ile temasa 

geçtiklerinde bu gerçek içsel dua deneyimini nasıl tanımladıkları ilginç. Bir örnek 

verdiler, bir mühendis, diyelim ki mekanizmasını test edip bu alana girdiğinde, yani onu 

bir nevi içine çeken, kaldıran, hafifçe kaldıran havanın alanına girdiği zaman. Ve böylece 

gerçek duanın insanı bu üç boyutlu dünyadan çekip çıkardığını, ışıkta yaşama deneyimini 

edindiğini anlatıyorlar… 

 

IM: Elbette, Yine, işte, manevi pratiği böyle tanımlıyorlar. Ayrıca tanımladıkları günlük 

hayat var. Theophan'ın kendisi: sistemin direnişiyle karşılaştığında, bu iblislerle 

savaşırken, bu inanç eksikliğini ve diğer her şeyi yendiğinde ve Sevgi için çabaladığı 

zaman, yani, bu günlük rutindir. 

 

Bununla birlikte, yine, bu kutsal pederlerin dediğin gibi manevi uygulamaları da 

tanımladığını anlatıyorlar. Ve burada doğru bir ilişkilendirme “çıkarılıyor”. Ve insan 

doğru şekilde yapılan bir ruhsal uygulamada, bu üç boyutlulukla bağlantısını kaybetmez 

mi, sistemin kendisinin gücünden kaçmaz mı? Evet, kısa bir süreliğine de olsa ama bu 

özgürlüğü kazanıyor. Pratiklerin amacı budur. 

 

T: Ve aslında bu çocuksu oyunlara ve bağımlılıklara geri dönme arzusu olmadığını (IM: 

Tabii ki, arzu yok) anlatıyorlar, evet, bunlar… 

 

IM: Bu doğru, çocuk oyunları ve bağımlılıklar. 

 

T: "Çocukların oyunları" - bunu tam olarak böyle tanımlıyorlar... 

 

IM: Ama bu böyle değil mi? Ve bakalım... Üç boyutluluğumuza tekrar geri dönelim. 

Jeopolitikleri ele alalım. Kimseyi gücendirmemek, rahatsız etmemek için.  



İnsanları öldürecek kadar oyuna kendini kaptırmış olan büyük adamların bu çocuk 

oyunları değil mi? Bunlar çocuk oyunları, değil mi?! Ne için savaşıyorlar? Başkalarının 

hayatlarına değer vermeden bir illüzyon için mi? 

 

T: Oyunlardaki gibi, şiddet ile yönetiyorlar.  

 

IM: Evet, ama bunu onlarda kim yapıyor ve ne için? Geri kalanların korkması için. 

Sonuçta, yine, diğer insanların bilincinin uyarılması devam ediyor. Ne ortaya çıkıyor? 

Korku hissi, duygular. 

 

T: Öyleyse, bu eleştirel düşünme olmadığı anlamına mı geliyor? 

 

IM: Korkunun tahakkümü olduğunda, insan yarını göremediğinde, şimdiki tüm hayatı 

borçlarını ödemeye başladığında… Aslında tüm bu oluşumlar suni olarak yaratılıyor. Öte 

yandan, aktif olarak teşvik edilen bir şeyi arzu ettiğinde, ne zaman maneviyatla meşgul 

olacak zamanı olacak? Yani bakın, bilgisayar oyunu gibi, sadece bu realitede… 

 

T: Mutlak bir paralel, evet...  

 

IM: Elbette. Böyle koşullar yaratılıyor ki, insanın kabul edilebilirlik ile yaşamak zorunda 

olması için yaratılıyor, oysa kabul edilebilirlik nedir?  Bu,  iblisin Şahsiyet üzerindeki 

egemenliğidir, iblis, “Ne kadar çok sorunun olduğuna bak ve hepsini çözmek zorundasın” 

dediği zaman. 

 

O bir kargaşa üretiyor ve aynı zamanda hiçbir şeyi çözmüyor. Sadece bunun hakkında 

konuşuyor ve bir kargaşa üretiyor, öyle ki… bu bataklığı karıştırıyor – ve insan bu 

karıştırılmış bataklıkta küçük bir kurbağa gibi oturuyor. 

 

T: Ayrıca ilginçtir, özellikle kutsal pederlerin deneyimine dönersek… Sadece onların 

zamanında, bu deneyimi incelerken, bu iblislere bağımlı olmamak için belli araçlar 

olduğunu da açıkça belirtmişlerdi, bu durumlardan çıkmak için bazı araçlar var. Bir 

münzevinin içinden geçtiği bu aşamaları, ilk aşamanın kesinlikle iyiliğe yönelik 

düşüncelere sahip olması olduğunu anlatıyorlar. Bununla birlikte, tüm bu düşünceler 

tutkulardaydı, … içsel alev yoktu. 

 

IM: Ve "tutkularda" sözcüğü ile ne anlaşılıyor? 

 

T: Arzularda.  

 

IM: Tutku hakim bir arzudur. Tutkuyla arzulamak, öyle değil mi? Yani, bu küçük 

gezegenin tüm vatandaşlarının karşılaştığı şeydir. Tanrı'nın Sevgisi dışında, Hayat dışında 

her şeye tutkulu arzular. Ama aynı zamanda, herkes ne istiyor? Herkes barış, sevgi ve 

saygı istiyor. Bunu istiyorlar, ama farklı bir şey istiyorlar. Ve tam tersi olsaydı, dünya 

farklı olurdu. Her şey basit. 

 

T: Daha fazla tarif edilen şey, temelde bu manevi duygunun ve bu tutkulu düşüncelerin 

yarısı haline geldiğinde, sonraki aşamaların da olduğudur. 

 



IM: Diyelim ki, sistemden gelen duygular ve ayartmalar vasıtasıyla algıyı dengelemeye 

yönelik ilk deneyimler. Bu doğru, kişinin dikkat gücünün atanmasıdır. Yani, Şahsiyetin 

perspektifinden belirli çabaları yoğun bir şekilde uygulayarak, insan dikkatini kontrol 

etmeye başlar ve kafasındaki konuşmaları desteklemez. Korkuları desteklemez, 

sistemlerin yarattığı bu yanılsamaları desteklemez, ama ayırt ede - burada bu mantıklılıktır 

- neye ihtiyacı olduğunu ve neye ihtiyaç duymadığını ayırt eder. Anlıyor musunuz? 

 

İşte basit bir örnek: alışverişe gidiyorsunuz, bir çift terlik almanız gerekiyor. Bununla kim 

karşılaşmadı? Terlik için geldiniz. Ama bu arada tüm kürk mantoları denediniz… Burada 

çoğu gülmeye başladı bile. Ama bu gerçek. Terlikler için geldiniz, kürk manto alacak 

paranız yok. Neden üzerinizde deniyorsunuz? 

 

T: Evet, bu arada. 

 

IM: Bu arada, evet. Bu bir abartı, ama bir paralel çizersek, bu gerçekten böyle. Ama terlik 

almaya gittiğinde, içeri girersin, terlikleri alırsın ve yapman gerekeni yapmaya devam 

edersin. Yani, herhangi bir sorun yok, değil mi? Ama terliğe ihtiyacın var mı? Var. 

Sonuçta çıplak ayakla dolaşamazsın. Hepsi bu. 

 

Bunlar baştan çıkarıcı şeyler, her şey için o çok dikkat dağıtıcı şeyler, evet. Bazıları, “O 

zaman nasıl yaşanır? Hiçbir şeye dikkat etmemek anlamına mı geliyor?” Tabii ki hayır 

arkadaşlar. Dikkat edin ve normal şekilde yaşayın. Her şey yolunda, her şey yolunda 

gidiyor. Ve kürk mantoları deneyeceksin, bundan kurtulamazsın, ama asıl olan bunun 

şeytanın dayatmasıyla olmamasıdır. 

 

T: İgor Mihayloviç, şimdi yine böyle bir dikkat konusuna değindik. Bu konuyla ilgili bir 

katılımcıdan mektup aldık. Bu bir kadın ve şu soruyu soruyor: "Bir önceki programda 

dikkatin dağılımından bahsetmiştiniz, dikkatin %80'inin ruhsal gelişime ve %20'sinin 

maddi yaşama verilmesi gerektiğini söylediniz. “Bilinç ve Şahsiyet” programında ise 

%70'e %30 oranından bahsedildi. Oysa “İlksel ALLATRA Fiziği”nde  %90'a %10 

oranından söz ediliyor.” Ve soru şu. Nasıl?.. 

 

IM: Bunu nasıl anlayacağız, öyle değil mi? Neden sayılar bu kadar farklı?  

 

T: Bu kadar farklı bir oran neyle ilişkilidir? 

 

IM: Her şey çok basit. Yolun başında insan bir şeyler hissetmeye ve anlamaya 

başladığında en azından olması gerekir… Bu nedenle “Bilinç ve Şahsiyette”te en az 

%70'inin maneviyata, %30'unun dünyevi hayata ödenmesi gerektiğini söylemiştik, çünkü 

yine de bir kürk manto ve başka bir şeyle baştan çıkacaksınız. 

 

Yani, terlik yerine bu kürk mantolar - bu% 30'dur. Bir sonraki aşama, insanın ruhsal 

olarak olgunlaştığı zaman oluşum aşamasıdır. Oran en az %80 ila %20 arasında olmalıdır. 

Dikkatinizin %80'ini yalnızca Tanrı'nın Sevgisine, onun elde edilmesine ve %20'sini tüm 

dünyevi şeylere vermelisiniz. Hepsi aynı. Yabancılar, size yakın olanlar farkı fark 

etmeyecekler. 

 



Oysa insan ruhsal özgürlüğe ulaştığında, o zaman bu oran %90 ila %10'dur. Çünkü o hala 

burada, bu dünyadadır ve bilincin de bir şeyler yemesi gerekiyor. Yemezse ölür. Ve eğer 

ölürse, üzgünüm ama yasayı çiğnersiniz. Beden hizmet etmeyi bitirene kadar buradan 

ayrılmaya hakkınız yok. Çalışmalısınız, insanlara fayda sağlamalısınız. 

 

Ve kutsal pederler tarafından elde edilen ihtiyaçlardan biri de onların eylemleri idi, öyle 

değil mi? İnsanlara yardım etmek manevi bir ihtiyaçtır. Gerçek yardım, yani manevi 

anlamda. Bu nedenle, dikkatin %10'u her şey için fazlasıyla yeterlidir: iş için, yaşam için 

ve insanlara çok aktif yardım için. Sadece bu, basitçe bunu gereksiz olana harcamazsınız. 

 

T: Doğru. Ne de olsa, birçok kutsal peder bu içsel faaliyete girdi, ama her zaman insanlara 

geri döndüler. 

 

IM: Ve bu arada, dikkatlerinin gücünü nasıl kullandıklarının güzel bir örneği. Bu böyle 

çalışır. Yani evet, bir kavga içindeydiler, akıl karışıklığı içindeydiler,  ama dünyevi hayata 

yaklaşık %30, sonra %20 harcadılar, sonra %10'a indiler. Ama, faaliyetleri azalmadı, 

sadece arttı. Öyle değil miydi? 

 

T: İyilik için. Kendine yardım ettin, kurtarıldın - ve senin yanında binlerce insan 

kurtarıldı, bunu gerçekten isteyenler ve samimi bir şekilde buna can atanlar.  

 

IM: Çünkü insanlar hissediyor.  

 

T: İlginç olan, araçların her zaman tam olarak bu savaştan kaçınmak için verilmiş 

olmasıdır. Ama Bilgi eksikliğinin olduğu zamanlarda muhtemelen siz de bu literatürü 

okur ve bu araçları görmez, kafanız karışır ve bunun içinde kaybolursunuz. Yine de biraz 

tecrübeniz varken, bilginiz varken okumak ne harika… 

 

IM: Bu açık, aşina olduğunuzda, o azizlerin ne hakkında konuştuğunu ve diğer her şeyi 

anlarsınız. 

 

T: Yolu yürüdükleri yer ve sistemin onları geriye döndürdüğü ve kafalarını karıştırdığı 

yer. 

 

IM: Ve taklit eden, kutsal şeyleri satmak ile meşgul olan boş palavracıların olduğu yerde, 

değil mi? 

 

T: Ayrıca, oluşumun bu ilk aşaması hakkında, “ilk aşamada bir keşişin düşünceleri ve 

rüyaları reddetmesi gerekir” ve ne şekilde: “onlarla tartışmadan veya konuşmadan” 

yazmaları da ilginçtir. 

 

IM: Doğal olarak, bu deneyim bizim birçok kez söylediğimiz şeylerden bahsediyor. Ama 

yine de, bir iblis, buna aşina olan Hıristiyanların bile AllatRa bilgisini, onu öğrenen bu 

gerçekten ruhsal olarak özgür insanların deneyimiyle karşılaştırmasına izin verir miydi? 

Elbette, hayır. Ta ki insan özgürleşene kadar… O zaman her şeyi görür, bu paralellikleri, 

yolun bir olduğunu görür, ortaya çıktığı gibi. Allah'a giden yol birdir. Yürüyebileceğiniz 

tek geniş bir yol. 

 



T: Ve herkes aşağı yukarı aynı dönüm noktalarından geçer, değil mi? 

 

IM: Elbette. Ve başka yol yok. Yola çıkan çok yollar var ama yol birdir. Her neyse, hepsi 

aynı deneyimlerle, aynı uygulamalarla, hepsi aynı, adı ne olursa olsun. 

 

T: Burada yine İgor Mihayloviç'ten, ayakta durmaktan söz edilmiş, ama ne anlamda... 

Durmazsak içimizdeki düşman yükselir. Ve bu “hakikatte durmaktır”, bu kavram modern 

dünyada biraz çarpık… 

 

IM: Ama yine, “gerçeğin arkasında durmak”, “gerçeği savunmak” sizin kesin inancınız, 

sadakatiniz, bu sizin seçiminiz, doğru. Pekala, başka türlü adlandırabiliriz, ama öz birdir: 

Tanrı'yı seviyorsanız - sevin ve O'na ihanet etmeyin. Ve mesele bu - hain olmamak, 

Tanrı'nın ve kendinizin önünde yalancı olmamak. "Ayakta durmak" budur. Ve bu şeytani 

zihniyetleri gerçekten yanlış oldukları için kabul etmemek, bu sadece kötü şeylere yol 

açar. 

 

T:  "Tanrı onun ortasında ve kıpırdamayacak" - Bakire Meryem hakkında yazılanları 

hatırlıyorum, bu kadar büyük bir içsel güç… Ve bu duruma nasıl ulaşılacağı da 

anlatılıyor. Ve diyorlar ki gerçekten de, insan sürekli olarak, disiplinli bir şekilde, sanki 

çok fazla saçılmış ışın varmış gibi (IM: Kişinin Ruhundan), tüm dikkatini kesinlikle tam 

olarak içe yöneltmeye ihtiyaç duyar, bu yüzden onları tek bir ışıkta toplamalı .. 

 

IM: Ama yine ne var? Bu da “dikkat” vb. dediğimiz çağrışımlar aracılığıyla aktarımdır. 

Bilginin, kişinin deneyiminin transferi. Ama ne arıyorlardı? İnsanlara bilinç yoluyla da 

ulaşabilmek için görünür ve anlaşılır bir şeyde örnekler arıyorlardı. Bu anlayış onlara 

geldi, Tanrıya şükür. Ama bunu başkalarına nasıl ileteceğiz? Böylece temel seviyede 

açıklamaya başladılar. 

 

T: Bilincin rahatlamak istediği ve örneğin, kesinlikle bazı izinler olacağını düşündüğü 

anahtar nokta hakkında. Oysa, azizlerin tecrübesi, insan ne kadar ilerlerse, o kadar gayretli 

olur ve kişi dikkatinin konsantrasyonunu elde eder, gerçekten de dediğin gibi, insanın bu 

hayatta asıl görevi sürekli olarak dikkatini yönlendirmek. 

 

IM: Ve yol tektir. Sonuçta, dışarıda Tanrı yoktur. O insanın içindedir. Dışta bir yanılsama 

vardır, oysa Tanrı - O içeridedir. Peygamberlerin sözünü ettiği şey bu değil miydi? Budur. 

Ama özür dilerim, şeytan da Şahsiyet ve Ruh arasında durur. Bilinç bu yolda durur. Ama 

zamanın başlangıcından beri “gümüş iplik” olarak adlandırılan yol hala var. Bu nedenle, 

hiçbir şey engel değildir, şeytan bile engel değildir. 

 

İnsan bunu gerçekten istiyorsa, hayatının amacı buysa hiçbir şey engel değildir. 

Eğer onu anlayacak kadar ruhsal olarak özgürse. Ama özür dilerim, sistemin topuklarının 

altındaysa, bunu nasıl anlayacak? Anlamaz. Çünkü bir köle, köle olduğunu sadece 

köleliğin ne olduğuna kenardan bakarak anlayabilir. Eğer bu sistemin içinde doğduysa, 

içinde yaşıyorsa, herkes gibi o da köle olarak kalır. Bu onun için normal bir yaşam biçimi: 

bilinç dayatır - o uygular. "Ama nasıl olur? Ne de olsa bilinç benim”, — çünkü insanlar 

kendilerini bilinç ile ilişkilendirir, Herkesin yaptığı gibi. 

 

 



Ve ne yazık ki, bu anlayış nereye vardı? Dinlere ve diğer her şeye. Sonuçta, kutsal 

pederlere saygı duysak bile, o zaman yine, konsantre olunması ve yatırım yapılması 

gereken düşünceleri hakkında yazıyorlardı. Dikkatlerini, yani şimdi “dikkat” dediğimiz 

şeyi böyle ifade ettiler. Anlatmanın farklı yolları ve farklı yorumları… 

 

T: Evet ama bu yol kesinlikle aşılarak kazanılan deneyim olmadan takip edilemez… Ve 

diyelim ki sistemden öyle imtihanlar oluyor ki insanı manevî yoldan uzaklaştırıyor. 

Bunlardan biri insan Tanrı tarafından seçilmiş olduğunu hissetmeyi çok istediği zaman, 

ruhsal yolu izleyen çok fazla inançlı insanı harap eden sahte vizyon gibi bir şeyden 

vazgeçmek istemediği zaman, bu sahte vizyonlar olduğuna işaret edildi. 

 

IM: Kesinlikle, yine bunu isteyen insan değil, bunu empoze eden iblistir. İblis ona 

seçkinliğini ve seçilmişliğini anlatır ve kişi iblisin masallarına inanır. Ama birisi ona 

aksini söylediğinde, buna içerler ve yine dikkatini nereye verir? İblisin küskünlüğünde, 

doğru, "Ama bu nasıl, ben maneviyim, sonuçta." Elbette. Kendini beğenmişlik, aptallık ve 

diğerleri. 

 

Pekala, bu sık görülen bir durum, ama sonra tekrar, neden? İnsan aldatıcı olduğu için, 

içindeki iblis aldatıcıdır. Ve yalana yatırım yapan da aldatıcıdır. Öyle değil mi? Çünkü o 

tam olarak o iblis. İnsan dikkatini neye yatırırsa odur. 

 

T: Bilinç, iddiaya göre hedefe, evet, yani ayarlanmış olana ulaştığınız konusunda 

aldatıyor. Ama bu üç boyutlulukta olduğunuz sürece, sistem tarafından, şeytan tarafından 

karmaşıklaştırılan bu hedefe ulaşmak sürekli bir süreçtir. Ve yine ilginç olan, sahte 

armağanların aynı zamanda bu engeller, yoldaki cezbedici şeyler olmasıydı: İnsanların 

gerçekten istediği bir şifa armağanı, bir öngörü armağanı gibi… Hepsi bu. 

 

IM: Ve dürüstçe söyleyelim, tamam mı? Pek çok insan ALLATRA'ya hediyeleri, gücün 

hediyelerini, diyelim ki, güç kazanmak ya da başka bir şey elde etmek için geldi... Ama 

burada, kendileri üzerinde çok çalışmaktan başka bir şey elde edemeyeceklerini 

anladıklarında, - çünkü kendi üzerinde çalışmak, kendi içindeki şeytana direnmek 

gerçekten zor - bu yüzden hayal kırıklığına uğrayarak kaçtılar. Ama hangi nedenle? 

 

T: Tam olarak bu hediye... Hediye değil, ama bunlar için arzu... 

 

IM: Şeytan ne için geldi? Aletler için. Başkaları üzerinde güç için, küçük iblisin biraz 

daha büyümesi için. Onun neye ihtiyacı var? Aletlere ihtiyacı var.  

 

T: Daha büyük olana büyümek... 

 

IM: büyümek... evet, şeytani hiyerarşisinde diğerlerinin üzerinde bir pozisyona sahip 

olmak. Bu nedenle geldiler. Şükür ki, böyle bir kaç insan var.  

 

T: Daha kuvvetli iblisler geliştirmek sistem için faydalı.. 

 

IM: Sistem hiç umursamıyor . Lucifer'ın umurunda değil. İblisler kendi aralarında 

savaştıkları sürece oynasınlar. Ne kadar çok savaşırlarsa o kadar çok çaba harcarlar. Ne 

kadar çok çaba harcarlarsa o kadar çok ödül getirirler. Öyle değil mi? Sistemin kendisine. 



Her şey her zamanki gibi. Şöyle söyleyelim, insanın işi ne kadar iyi giderse, devlet ondan 

o kadar çok vergi alır, bunu daha açık hale getirmek için. Tabii ki, bu faydalıdır. 

 

T: Evet. Bu düşüncelerin sistemden gelme olasılığının en yüksek ihtimalle, insan huzur 

içindeyken olduğunu yazmaları da ilginçtir. Ve bu huzur halinin gerçek anlamı neydi? 

Eylemsizlik anlamına mı geliyor? 

 

IM: Huzur hali mi? Hiç eylemsizlik durumu olamaz. İnsanlar, sözde bir tür hareketsizlik 

ve huzur olduğunda halüsinasyonlar görebilirler. Ama düşünceler kafasında ona anlatır, 

orada bir iblis oturuyor ve kafasına fısıldıyor, “Huzur içindesin. Bak, tek bir düşüncen 

yok." Bekle, ama biri sana tek bir düşüncen bile olmadığını söylüyorsa, kafanda gerçekten 

tek bir düşünce yok mu? Ve kim konuşuyor? Sadece basit bir soru. 

 

İblis asla susmayan bir canavardır. Üzgünüm, ama her şeyi sürekli değerlendiriyor, her 

şeyi detaylı araştırıyor, sürekli çiğniyor. Öyle bir fare var, adını unuttum, küçük bir fare. 

15 dakika hiçbir şey yemezse ölür, çok çılgın bir metabolizması var. 

 

T: Evet, cüce sivri fare.  

 

IM:  İblis daha da kötüdür. Sivri fare 15 dakika yemeden duramaz, oysa iblis 5 saniye 

sessiz kalamaz. Hala çeker, hala hareket eder, ama sizin için bir huzur yanılsaması yaratır: 

oturuyorsunuz, hiçbir düşünceniz yok, genişlemiş bir bilinciniz var ve tüm evreni 

algılıyorsunuz. İçinizde kim bütün evreni algılıyor dostum? 

 

Tüm gezegenler zihninize sığdı... Bu bir düşünce değil mi? Ve düşüncenin kelimeler ve 

yaygara olması gerekmez. Düşünce görüntülerdir. Düşünce üç boyutlu resimlerdir. Yine 

de, aslında başka resimler verebilir mi? İki boyutlu ve üç boyutlu. Sabahtan akşama kadar 

sizi beslediği tek şey bu. Ama en önemlisi: Eksik olan ne? (T: Bu içsel Sevgi eksik tabii 

ki) Tanrı'nın Sevgisi, huzur ve özgürlük eksik. Ve kimden özgürlük? Tam olarak bu 

diktatörlükten özgürlük eksik. Mutluluk eksik, öyle değil mi? Ve bu en önemli şey. 

 

Ve mutluluk nedir? Mutluluk tam olarak Tanrı'nın Sevgisidir. Ve sana ne kadar çok 

gelirse, o kadar mutlu olursun dostum. Oysa dünyevi meselelerdeki diğer her şey 

geçicidir. Aynen o olimpiyat şampiyonu gibi. Podyuma çıktı, madalya aldı, bayrağını 

kaldırdılar, marşı çaldılar, herkes alkışlıyor… Bu mutluluk mu yoksa değil mi? Hayır 

dostlarım, bu mutluluk değil. Bu mutluluk olamaz, çünkü çok kısa sürer. Bu onun 

çalışmasının sonucudur, bu diğer maaşlar kadar çabuk biten onun maaşıdır,, ama daha 

fazlası değil. Oysa mutluluk… ya vardır ya da yoktur. Ama ona sahip olmak için çalışmak 

gerekir, yoksa ona asla sahip olamazsın. Ve diğer her şey illüzyondur. 

 

T: Ayrıca, İgor Mihayloviç, mutlulukların bitmemesi için programlarımızı izleyen 

arkadaşlardan böyle bir soru var. Ve böylece, programdan sonra her seferinde muazzam 

bir duygu patlaması hissettiklerini ve bunun hiç bitmeyecekmiş gibi göründüğünü, ama 

(IM: … hemen bitiyor)… bittiğini anlatıyorlar. Ve bu sürecin sürekli olarak bu dalga 

benzeri doğası vardır (IM: Elbette).  

 

IM: Bu, tam olarak o azizlerin tanımladıkları salınımlardır. Doğal olarak. İlk dönem seçim 

yapma dönemidir. Ve zayıf olan teslim olur, şeytanın emrine girer, evet, hizmete, köleliğe. 



Oysa güçlü olan, dürüst olan, ruhsal olarak güçlü (fiziksel olarak değil), dürüst olan ve 

yalan söylemeyen, özgürlüğe ve diğer her şeye kavuşur. Öyle değil mi? 

 

Sonuçta, İsa Mesih buraya geldi, bir kadın onu doğurdu, üzgünüm, yaşam yolunu yürüdü. 

Ve bunu yaşaması ve görmesi gerekiyordu: herhangi bir şey engel mi, değil mi? Bir insan, 

farklı yaşam koşullarında iken ruhsal kurtuluşa ulaşabilir mi? İnsan tüm bunları yapabilir, 

çünkü İsa tüm bunları yaşayabildi, çünkü O şeytana direniyordu, şeytanın baştan 

çıkarmalarına da direniyordu. Başka türlü nasıl olabilir? 

 

T: Doğru. Gerçekten seven için şeytan bir hiç olur, evet… 

 

IM: Elbette. Ve son Peygamber Muhammed, huzur onun üzerine olsun, onun için kolay 

mıydı? değildi. Ama neden bazı insanlar yapabilirken diğerleri yapamaz? 

 

T: Herkes yapabilir.   

 

IM: Herkes yapabilir. Ama o dürüst olana ulaşır, her şeyden önce… 

 

T: Kafadaki şüpheleri ortadan kaldırmak için ve tam olarak Sevgide.… 

 

IM: Ve şüpheler kimden geliyor? Şeytandan. Elbette. Ve şeytan hemen kendi türünü 

kurtarmayı istiyor, öyle değil mi? Yani, şeytan küçük iblisleri için savaşır ve aktif olarak 

herkese aptallık empoze eder.  

 

T: Ve burada, İgor Mihayloviç, insanlara, izleyicilerimize tavsiye vermek mümkün mü... 

Onlar, belki, dalgalar halinde gelen böyle içsel düşüşten çıkmalarına yardımcı olacak bazı 

aletler soruyorlar.  

 

IM: Evet arkadaşlar, bu kolay. Tekerleği varken neden yeniden icat edelim, değil mi? 

Kendine nasıl yardım edebilirsin? Elbette, bir programı tekrar izleyebilirsin, başka bir şey 

yapabilirsin, ama bilinç aslında beni inkar ediyor, söylediklerimi inkar ediyor. İnsan 

dinlediği sürece – hisseder, açık olduğu sürece – hisseder. Bilinç hala bir yandan diğer 

yana salınır, ama Melek hisseder. Elbette bu, Allah'a şükür, isteyenler ve algılayanlar için 

faydalıdır. 

 

Yine de şeytan güçlüyse insan hissedemez bile değil mi? Şeytan gözlerden saklanır, tüm 

dikkati kendine çeker, o sırada hiddetlenir ve öfkelenir. Ama insan çabalıyorsa, yine de bu 

algıyı hisler aracılığıyla kazanacaktır. O hissedenler, hissettiler, açıldılar, doldular, o içsel 

Sevgiyle doldular. Bu, bu iblise karşı bir süre koruma sağlar, o zayıflar. Ve burada 

gerçekten de insanlar sınırsızlığı hissederler ve bunun sonsuza kadar sürdüğünü anlarlar, 

öyle değil mi? 

 

Ama sonra zaman geçer ve şeytan onları ayartır ve dikkatlerini dağıtır. Ve insan yeniden 

esarette olduğunu, bağımlı olduğunu ve savaşması gerektiğini hisseder, içsel huzursuzluk 

vardır. Bazı uygulamalar yapar, savaşır ve yine bu halden çıkar, yine bu neşe ve sevgi 

hissini, yani bir karşılık kazanır. Şeytanın tüm argümanlarını reddederek Tanrı'yı 

içtenlikle sevmeye başlar ve karşılığında ne alır? Sadece Sevgi, çünkü Tanrı, Kendisini 

sevenlere karşı sevgi doludur. 



Ve yine bir dalgalanma olur. Ama zaman geçer, şeytan baştan çıkarır ve insanın tekrar 

dikkati dağılır. Öyleyse, kendinize bir şekilde yardım etmek için ne yapmalısınız? 

Sistemin sizi köleleştirmek için icat ettiğini kullanmalısınız. Yani, modern küçük 

elektronik cihazlar. Bir cihaz alırsınız, ilham aldığınızı hissettiğiniz zaman kendinizi 

kaydedersiniz, sonuçta, sizi kendinizden daha iyi kimse tanıyamaz - ve kendinize hitap 

eden bir özçekim yaparsınız. 

 

Çünkü bir süre sonra düşeceğinizi bilirsiniz. Eğer yalancı değilseniz, bunu defalarca 

yaşadığınızı bilirsiniz. Ve şimdi bir yükseliş hissediyorsunuz, şimdi ruhsal bir dalgalanma 

var, bu yüzden onu tanımlayın, kendinize anlatın, kendinize yardım edin. Ve böylece, bir 

dahaki sefere sistem sizi düşürdüğünde, onu açmanız yeterli. Sistem size “Hayır, açmayın! 

Yardımcı olmayacak" diyecektir. Yardımcı olur kardeşim, olur. Açın ve kendinizi dikkatle 

dinleyin. Ve o içsel yanıtı dikkatle dinleyin, o mutlaka gelecektir. Bu en basit yöntemdir. 

 

Ve neden mevcut araçları kullanmıyorsunuz?! Eskiden daha zordu. Aslında sistem 

tembelleşti, çeşitli teknolojiler geliştirmeye başladı - bu gerçekten bir köleleştirme aracı. 

İnsanlardan ne kadar zaman alıyor? Çok fazla. Ama aynı araç sisteme karşı da 

yönlendirilebilir. Öyle değil mi? 

 

T: Kendine yardım etmek.  

 

IM: Tüm bu araçları kullanarak kendine ve diğer insanlara yardım etmek. Kendinize 

yardım edersiniz, bunu nasıl yapacağınızı anlarsınız – başkalarına bunun nasıl 

yapılacağını anlatırsınız. Her şey basit. Deneyiminizi, gerçek deneyiminizi paylaşın, 

aynen sözünü ettiğimiz gerçek inanç sahipleri gibi. 

 

T: İnsan en iyi kendisi ile rezonansa girer ve ne olduğunu hissedecektir… 

 

IM: Elbette.  

 

T: O andaki kendi durumunu yoğunlaştıracaktır.  

 

IM: Çok basit ve çok kolay. Ve burada sorun şu ki, bilincin bile bir tür argümanı yoktur, 

onu alt edecek hiçbir şeyi yoktur, evet, tam olarak Şahsiyet bu durumda tüm kozlara 

sahiptir. Bu basit.  

 

T: İgor Mihayloviç, çok iyi bir deneyimden bahsettiniz ve arkadaşlara bu gerileme 

dönemlerinin gerçekten nasıl üstesinden gelineceği, nasıl sızdığı konusunda böyle bir 

seçenek önerdiniz… 

 

IM: Bu basit ve etkilidir.  

 

T: Doğru. Ve ilginçtir ki, Theophan Recluse'a geri dönersek... 

 

IM: Ve ilginç olan ne biliyor musun? Theophan Recluse gibi insanlardan bahsetmek 

mutluluk verici. Neden? Çünkü gerçekten bu dünyada olmayan bir insanı hatırlamak,  



soymak yerine kişiyi doldurur. İnsanların dua ettiği sahte azizler ise, özür dilerim, 

cehennemdeler, yani, o alt şahsiyetler bir yerlerde insanların arasında dolaşıyorlar ve tam 

olarak insanları soyan onlar. 

 

Yani özellikle imajlarını, isimlerini biliyorsak, onlardan bir şey isteyip dikkatimizi onlara 

yöneltiyorsak bu onların “hayatlarını” kolaylaştırıyor. Bunun hakkında bir kereden fazla 

konuştuk. Ama bu, kişinin kendisini boşaltır ve içinizdeki iblisi güçlendirir. 

 

T: Bu ruhsal insanları hatırlamak, evet, ama görüntü olmadan.  

 

IM: Evet bu çok önemli bir konu. Belki bir gün arkadaşlarımızın ilgisini çekiyorsa, bunun 

üzerinde daha fazla duracağız. Theophan Recluse'a dönelim. Söylediği şey ilginç. İnsanın, 

esasen insanların diğer tarafının değişmediğini, çünkü değişmesi gerektiğini bilmediğini 

söyledi. Bu nedenle, kişinin "durumunu görmediğini, çünkü konumunun tehlikesini 

hissetmediğini, içinde bulunduğu tehlikeyi hissetmediğini ve bu nedenle ondan 

kurtulmakla ilgilenmediğini" söyledi.  

 

Bu geniş ölçüde oluyor. Sonuçta o kadar çok insan herkes gibi yaşıyor, endişeleniyorlar, 

özür dilerim, dünyevi hayatlar, sadece olağan yaygaralar ve hasta olduklarını, ölümcül 

hasta olduklarını bile anlamıyorlar. Ve bu doğru. Yine, bilinç onların kendi kurtuluşlarına 

doğru bir adım atmalarına izin vermiyor. Bu ciddi bir sorun. 

 

Pekala dostlarım, tam olarak bunun için buradasınız - insan amacının özünü anladıktan 

sonra, neden burada olduğunu başkalarına da açıklamak için. Bir insanın seçimini 

etkilememek gerekir, ancak açıklanabilir. Sonuçta, şeytan da kimseyi bir şey yapmaya 

zorlamaz, diyor. Ama insan kendini içindeki iblisten ayırt edemediğinde, iblisin kendisine 

fısıldadığı gibi yapar. Sonuçta bunu yapan iblis değil, sizsiniz. Kızıyorsunuz, hakaret 

ediyorsunuz, öldürüyorsun, soyuyorsunuz, çalıyorsunuz. Bu böyle değil mi? Böyle. Ama 

iblis sadece telkin eder. 

 

T: Bu ilginç, evet.  

 

IM: Elbette. Ancak buna karşı da direnebilirsiniz. İnsanlara sunmak, anlatmak - bu 

kesinlikle eylem biçimlerinden biridir, insan bu Sevgiyi edindiğinde, onu paylaşmadan 

edemez. Önemli olan bu. 

 

T: İgor Mihayloviç, ben de böyle bir içgörüyü hikayemde kısaca paylaşmak istiyorum, 

çünkü aslında erken çocukluktan beri kutsal babaların hayatları hakkında okuyorum. Ve 

sadece Bilgi ile temas sayesinde, onlarda daha önce görmediğim ve hiç fark etmediğim 

şeyleri görmeye başlamam şaşırtıcı: bu bilincin, kafadaki bu iblisin etkisinden çıkmak için 

araçlar nasıl veriliyor? Bunu da izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Bunu programlarda 

defalarca anlattınız ama yine de belki farklı şekillerde söyleniyor. Ve burada metinlerde 

nüanslar, bazı yanlış anlamalar var. 

 

IM: Yine, bu neden böyle? Bu insanlar belirli bir dine mensup olduklarından, o dinin 

kanunlarına göre, diğer pederlerin, aynı şeyi çalışmalarıyla öğrenen azizlerin 

tecrübeleriyle yaşadılar. Doğal olarak onlar bunu kendi bakış açılarından anlattılar, oysa 

biz bunu basitçe anlatıyoruz, biz de aynı şekilde, gündelik hayattan anlatıyoruz. 



Yani, her şey basit, açık ve yerinde, herhangi bir dindarlık olmadan. Çünkü manevi yol 

din değildir. Din bir dizi öğretiler, bilgi, arzular ve özlemlerdir, bunlar organizasyonun 

statüsüdür. Oysa ruhsal kurtuluş herkesin işidir ve kutsal pederler tam olarak bunun 

hakkında konuştular. 

 

T: Evet. Bu nedenle, bu hediye için çok teşekkür ederim, her insanın o kutsal yazılarda 

Hakikati gerçekten görme fırsatına sahip olması armağanı, yüzyıldan yüzyıla temelde 

verilen o metinlerde… 

 

IM: Elbette, anlamaya başladığınızda, o zaman bu onayı her yerde görürsünüz. Binlerce 

yıl önce ve daha fazla insanın aynı yoldan yürüdüğü ortaya çıkıyor. 

 

T: Evet. Sadece paylaşmak istiyorum… Tam olarak pratik yapanların, sistemle gerçekten 

savaşanların… kendi içlerinde içsel Sevgiyi geliştirenlerin anlattığı araçları paylaşmak 

istiyorum. 

 

Ve kutsal pederlerin günahkâr düşünceleri ve hayal kurmayı kovmak için iki araç 

sundukları söylenir: ilki hemen itiraf, ikincisi ise anında Tanrı'ya yalvarmaktır. 

Muhtemelen, sadece şimdi gerçekten ne anlama geldiğini anlıyorum, her şeyden önce, 

hemen itiraf gerekli… 

 

IM: Yalan söylememek, oyunun içinde kaybolmamak. Yoldan saptığınızı gördüğünüzde, 

bunu dürüstçe itiraf etmelisiniz, her şeyden önce kendinize ve günah çıkarma budur, 

Allah'a itiraf. Çünkü bir insanın önünde durup ona günah çıkarmanızın bir önemi yok; her 

şeyden önce kendine itiraf etmelisin, çünkü kendine günah çıkartıyorsun, ve seni zerre 

kadar umursamayan, “seni günahından bağışlıyorum” ya da başka bir şey söylemek 

zorunda olan onun gibi, senin gibi onlarca başkası olan birine değil, öyle değil mi?  

 

O ne bunu üstlenebilir ne de sizi aklayabilir. Bu sizin eyleminiz. Ve kendinize itiraf 

etmelisiniz, yoldan saptığınızı, ayartıldığınızı anlamalı ve kavramalısınız. Bu böyle değil 

mi? 

 

T: Dürüstçe, evet.  

 

IM: Sonraki adım ne? İnsan Tanrının Sevgisine geri dönmelidir.  

 

T: Hislere, Tanrıya geri dönmek.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Sözünü ettiğimiz şey bu değil mi?  

 

T: Evet. Ve burada, ayrıca bu durumda iken, sistemin saldırısı altında iken kişinin analiz 

yapmaması gerektiği gerçeği hakkında konuştun.  

 

IM: Ve kim analiz ediyor? Gerçekte kim analiz ediyor? Yine, o iblisler.  

 

T: Ve ayrıca “şeytani güçlerin saldırısı sırasında doğal akıl yürütmeye girmemek gerekir, 

ama yapılacak ilk şey dua etmek ve ardından bedeni emekle tüketmek” ile karşılaştım. 

 



IM: Bu doğru. Konuştuğumuz şey bu değil mi? Kelimenin tam anlamıyla önceki 

programda da… Bilince çok fazla dikkat edildiğinde, yanlış davranmaya başlar, 

dikkatinizi dağıtmaya başlar, vb. Bu neden oluyor? Başıboşluktan dolayı. Aylaklığa 

düştüğünde ne yapılmalı? Kişi dikkat sınırını azaltmalı ve onu okumaya, harekete 

geçmeye, çalışmaya zorlamalı ki, ilk yerinde bilinç bir şeyler yapıyor olsun. 

 

Daha sonra başka bir dil öğrenmek hakkında konuştuk, Çince. Çince bize uygun; Çinliler 

için Rusça uygun, öyle değil mi? Bu pratik olarak aynı, bunlar dünyanın en zor iki dili. 

 

T: Evet, bedeni çalıştırmak, doğru.  

 

IM: Elbette. Beden çalışmalı ve bilinç çalışmalı.  

 

T: Sistem tam olarak bu boş kalmakta ve tembellikte kendisini tezahür ettiriyor.  

 

IM: Evet ve şeytanın gücü doğar. Ama yine de, söylendiği gibi, bedenin ve zihnin 

zevkiyle yaşayan insanlar, sonuçta yaşamıyorlar. Aynen bir bilgisayar oyunundaki 

karakterler gibi bir illüzyon içindedirler. 

 

T: Ama insan yine de yapabilir mi?... 

 

IM: Ve tüm bunlar geçer ve çok hızla geçer. 

 

T: Yine de, her neyse, her insan hala bu illüzyonda olduğunu hissediyor…  

 

IM: Herkes hisseder. Ateistler bile illüzyonda olduklarını hissederler. Ama ne söylerler? 

Kabul ediyorlar, evet, bir tür evrensel zihin var, onlar sistemi tanımlıyorlar. Yine, yalan 

söylemiyorlar, gerçeği konuşuyorlar, ama onların tanrısı şeytandır. Ve bu nedenle onu 

tanımlıyorlar, "Onunla birleştiğimiz Mutlak, evrensel bir zihin var..."  

 

T: Yani, tam olarak pozisyonunu savunan her oyun bağımlısı gibi.. 

 

IM: Kesinlikle doğru.   

 

T: Evet. "Şeytanın tek bir kaygısı var, insanın tamamıyla ne ile meşgul olduğu, bilincinin 

nerede olduğu ve kalbinin nerede olduğu, yalnızca ve özellikle Tanrıda olmaması, Tanrı 

dışında bir şeyde olması, böylece zihni, iradesi ve kalbi ile şeytana tutunarak Tanrının 

yerine buna sahip olur ve sadece bununla ilgilenir, bunu keşfeder, bundan zevk alır.  

 

Bunlar sadece nefsî ve aklî ihtiraslar değil, ama şeytanın gözü kör günahkârları elinde 

tutması ve akıllarını başlarına getirmemeleri için bilgililik, sanat, dünyevi olma gibi 

aldatıcı şeylerdir.” 

 

IM: Konuştuğumuz şey buydu, değil mi? Amacın ne? İnsanın varoluşunun anlamı, sadece 

eğitimli olmasında, bilgili olmasında ise ve Hayatta değilse, o zaman yine bu tam olarak 

kime hizmettir? Şeytana. Öyle değil mi? Ve bu bilgilik ne veriyor? Hayır arkadaşlar, bilgi 

geliştirilmeli ve öğrenmelisiniz, buna hiç şüphe yok. Bir illüzyonda değil, gerçekte kim 

olduğunuzu unutmamalısınız. Ve o zaman eğitim sadece yardımcı olacaktır. 



Oysa insan bilgisi ile övünürse, bütün bunlar şeytanın onun üzerindeki gücünü 

kuvvetlendirir, başka bir şey değil. O zaman o iblisin yardımıyla makul bir şekilde tartışır, 

“Bana Tanrı'nın kanıtını ver. Eğer onu bana verirsen, O'na inanacağım." 

 

İnanacaksın dostum ve sana göründüğünden çok daha hızlı. Hayat çok kısa ve ondan 

sonra artık kimse Tanrı'nın varlığından şüphe duymuyor. 

 

T: Ve böylece sistem, “sen zaten benim için yeterince iyisin” diyerek kişiyi bu içsel 

gelişim ve özlemde durdurur. Bu tam olarak, biliyorsunuz, sistemden böyle bir ifade. 

 

IM: Elbette. Aynı zamanda gururu da yükseltir, “Zaten çok spiritüelsin, zaten her şeyi 

biliyorsun!” Ve bazen her virgülü bile öğrendin. Oysa, İsa Mesih din bilginleri ve ferisiler 

hakkında ne dedi? 

 

T: Diğer deneyim önemlidir.   

 

IM: Elbette.   

 

T: İçsel olan.  

 

IM: Bir harf bilmeyebilirsin, yine de özgürlüğü ve Hayatı kazanırsın. Çünkü işaretleri ve 

sembolleri bilmek size ruhsal kurtuluşu garanti etmez. Bununla birlikte, eğer Tanrı'nın 

Sevgisini bilmiyorsanız, o zaman ne biliyor olursanız olun, asla olmanız gereken şey - 

Diri -  olmayacaksınız. Bu doğru değil mi? 

 

Ama ne yazık ki kafanızdaki şeytan aksini söylüyor. Kazanmalısın, başarmalısın, 

kanıtlamalısın diyor... Kime kanıtlamalısın?! Ve neyi kanıtlamalısın?! Kimseye borcun 

yok dostum! Bu hayatta yapman gereken maksimum şey kendin içindir - kanıtlamak için 

değil, Hayat kazanmak için. Oysa diri olduğunu kanıtlamak  - bu aptalca. Olmayan bir 

şeyi nasıl ispatlayabilirsin? Yaşadığınızı kanıtlamaya çalışıyorsanız, yaşamıyorsunuz 

demektir. Bu öyle değil mi? Ve eğer ölü olan tarafından kontrol ediliyorsan, nasıl 

yaşayabilirsin? 

 

T: Ve gerçekten Hayatta olandır, Tanrı ile iletişimde olandır... 

 

IM: Elbette. O hiçbir şey talep etmiyor… O mutlu! Ve mutluluk herhangi bir kanıt 

gerektirmez, çünkü sadece vardır. Oysa mutluluk yoksa ya da bu mutluluk sahteyse… Ve 

sahte mutluluk çabuk geçen mutluluktur.  Hayat, mutluluk, sevgi o şeyler… Ya oradalar 

ya da yoklar. Ve eğer bir şeye bir isim vermeye çalışırsak... Sözcüklerle oynayabiliriz ama 

bir fareye fil dersek, o yüzden daha büyük olmaz. Takma adı “Fil” olsa da eskisi gibi fare 

olarak kalır. 

 

Bu arada lakaplar ve isimler konusuna da değindik değil mi? Şahsiyetin bir adı olmadığını 

ve çocukluğumuzdan beri bize öğretilen takma isme tepki vermediğini pek çok kimse 

bilmez. Buna tepki veren bizim bilincimizdir, yani küçük şeytanımız. Takma adını taşıyan 

odur. Ama bunu başka bir programda konuşabiliriz. Bugünün konusu değil. 

 

 



Bu arada, yine akılla yaşayanlar için kanıt olarak (daha önce bahsetmiştik..) İnsan 

bilincini başka şeyle değiştirmek kolaydır. Sıradan hipnoz ve diğer her şey. Ama Şahsiyet, 

hem üçüncü güçleri hem de çok aktif olabilen ve değiştirmeler yapabilen alt şahsiyetleri 

finanse eder. Yine, yerine ne koyuyorlar? İnsanın ikincil bilinci, öyle değil mi? 

 

Ama bu durumda, bilinç değiştirildiği zaman, yine Şahsiyet, o hipnotist veya üçüncü 

güçler veya bir alt şahsiyet tarafından kendisine dayatılan yolu algılar. Gelişmemişse 

Şahsiyet için hepsi aynıdır. Gelişmişse, özgür ise, değiştirmek imkansızdır. İnsan kendi 

bilincini kontrol ederse, tüm görünmez dünyayı kontrol eder, yani artık onun için tehlikeli 

değildir. Ve hiçbir büyü işe yaramaz ve hayır, kanduklar, hiçbir hipnozcu onu 

etkileyemez. 

 

T: Ayrıca, söylediklerinizle ilgili olarak gerçekten, (IM: Hayat Kazanan) Hayat 

kazananlar üzerinde hiçbir büyünün işe yaramadığı, ilginçtir. Sadece bu… kutsal pederler 

tam olarak gerçeğinden bahsettiler… ama onlar ahir zamandan bahsediyorlardı, o zaman 

böyle mucizeler olmayacaktı, havariler zamanında yapılan binlerce mucize . Yani, insanın 

bedeninin diriltilmesi gibi, kutsal pederler tarafından gerçekleştirilen bazı doğaüstü 

olaylar. Kurtuluş yolunu izleyenlerin, bu canlı kıvılcımın içlerinde kalması dışında, 

görünüşte diğerlerinden hiçbir şekilde farklı olmayacağı zamanın geleceği. 

 

IM: Hayat onlarda olacak, AllatRa onlarda olacak, yani, Tanrının Sevgisi. Öyleyse 

dostlarım, birbirimiz için Sevgiyle Yaşayalım. Teşekkür ederim!  


