
UMUT VE GERÇEKLİK 

 

Yellowstone kalderasında neler oluyor ve bu olayların nedeni nedir? Gezegendeki 

iklim felaketlerinin kademeli reaksiyon tehlikesi nedir? 

 

Benliğin ruhsal gelişimi. Bir insanda birincil ya da ikincil bilincin baskın olmasına ne 

sebep olur? Bu onun ruhsal gelişimini nasıl etkiler? Otojenik eğitimde telkin veya 

olumlamalarla komut vermenin tehlikeleri nelerdir? İnsan ruhsal kurtuluşunun 

sorumluluğunu neden başkasına yüklememelidir? "Biz oturalım, Tanrı bize gelsin ve 

bizi kurtarsın" şeklindeki bilinçten kaynaklanan yanlış bir zihniyetin sonucu nedir? 

Bilinç neden kişinin kendi içsel çalışmalarına odaklanmasını engeller ve her şeyi dışsal 

eylemlere kaydırır? İklim felaketleri sırasında neden birincil bilincin patolojik eylemi 

çoğu zaman birçok insanın ölümüne neden olur? 

 

 

#Yellowstonecaldera #catastrophe #workononeself 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, birincil ve ikincil bilinci ve Benliğin gelişimini tartıştığımız 

son video, izleyicilerimiz arasında muazzam bir yankı uyandırdı ve aslında insanın 

kendini incelemesine, bilinçlerini incelemesine ve gün içinde dikkati kendi taraflarına 

nasıl çektiklerini gözlemlemeye olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Ama en önemlisi, 

video Benlik olarak gelişmek, gerçek özgürlüğü kazanmak ve bu iblislerin gücünden 

uzaklaşmak için harika bir uyarıcıdır. Çünkü her insan kendini ve bilincinin 

çalışmasını gözlemlediğinde, iblislerin uydurma efsanevi yaratıklar olmadığını, 

iblislerin gerçekten var olduğunu ve bu iblislerin insandaki birincil ve ikincil bilinç 

olduğunu anlar.  

Ve şu soruya mükemmel bir yanıt verdiniz: hangisi daha iyi - insanda birincil bilincin 

hakimiyeti mi yoksa insanda ikincil bilincin hakimiyeti mi? En iyisinin iblislerin değil 

Benliğin baskın olması olduğunu söylediniz, çünkü bir insanda Benlik baskın 

olduğunda, bu küçük şeytanlar Benlik için harika yardımcılar olabilirler ve o zaman 

insandaki birincil ve ikincil bilinç arasındaki bu korelasyon dengeli hale gelir.  

 

Kişinin kendi üzerinde çalışması ve hangi tezahürlerin birincil bilincin, hangilerinin 

ikincil bilincin tezahürleri olduğunun incelikleriyle ilgili pek çok açıklayıcı soru 

vardır. İşte ilk soru: insanda birincil ya da ikincil bilincin baskın olmasına ne sebep 

olur? Bu doğuştan gelen bir özellik midir yoksa sonradan mı kazanılmıştır? 

 



İgor Mihayloviç: Aslında bu güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim: İnsanın karakteri 

hemen yerleşir. Yani bir insan büyüyor ve belli bir karakterle büyüyor. Doğal olarak, 

ya birincil ya da ikincil bilincin baskınlığı söz konusudur... diyelim ki, insanda bilinç 

ortaya çıkar çıkmaz, ikisinden biri hemen baskın olmaya başlar: ya birincil ya da 

ikincil bilinç. Ama bir çocuğun küçük olduğunu hesaba katarsak, çoğunlukla birincil 

bilinç gelişir. Eğer bu birincil bilinç de beslenirse ve dahası, diyelim ki bu birincil 

bilinç ayna nöronlar sayesinde, daha sonra ikincil bilince hükmetmesini sağlayacak 

olan gücü emerse, o zaman kişi hayatının geri kalanında birincil bilinçte kalır. 

 

Başka bir deyişle, bunu biraz daha geniş açıklayayım. Örneğin, bir ailede insanlarda 

birincil bilinç baskındır, yani "ben", "benim için", egoizm ve basit gündelik 

meselelerle ilgili kaygılar: yemek, içmek, başlarını sokacak bir çatıya sahip olmak, 

hepsi bu. Doğal olarak, böyle bir ortamda büyüyen ve şimdiden biraz egoist olan bir 

çocuk, büyüdüğünde kim olacak? Şurası açık ki... 

 

Tatiana: Birincil bilincin hakimiyeti olan bir insan. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve eğer çocuk, diyelim ki... Çoğunlukla, tüm çocuklar 

birincil bilinç baskınlığı ile doğarlar. O daha hızlı gelişir. İkincil bilinç biraz daha 

sonra yoğun bir şekilde gelişmeye başlar. Doğal olarak, eğer ailede, çevrede ikincil 

bilinç baskınsa, yani ebeveynler tüm insanlığı daha fazla önemsiyorsa, bilimle 

uğraşıyorsa veya gönüllülükle meşgulse, kendi hayatlarını insanların yararına 

harcıyorlarsa, çocuk da ayna nöronlar vasıtasıyla bunu özümser ve doğal olarak 

çocuğun kendisinde daha az egoizm, hatta benmerkezcilik diyebilirim, kalır. Ayrıca 

daha çok ebeveynleri gibi düşünmeye başlar ve ikincil bilinci daha fazla gelişir. Aynı 

şekilde, ebeveynler gerçekten bilimle uğraşır ve evde pek çok şeyi tartışırsa, bu da 

çocuğun ikincil bilincinin gelişmesine yardımcı olur. 

 

Soru farklıdır, diyelim ki birincil veya ikincil bilincin baskınlığının ruhsal gelişimi 

nasıl etkilediği. Dostlarım, eğer bir çocuk deyim yerindeyse biraz olgunlaştıysa ve 

aniden Ruhsal Dünya'ya özlem duymaya başladıysa, onu hangisi daha çok engeller - 

ikincil bilinç mi yoksa birincil bilinç mi? Sen ne düşünüyorsun? 

 

Tatiana: Doğrudan cevap vermeyeyim ama şu anda izleyicilerimiz için olgunlaşmış 

bir soru sorayım. 

 

İgor Mihayloviç: Her zamanki gibi, değil mi arkadaşlar? Tatiana her zaman bir 

soruyla cevap veriyor. 

 

Tatiana: Sadece bu konuyla ilgili. Bize şu anda sizin de bahsettiğiniz bir soru soruldu: 

bir insanda gelişmiş bir birincil bilincin baskın olması onun için ruhsal yolda daha 

kolay olacağını mı gösterir? Şimdi bunun nedenini açıklayacağım. Bir keresinde, 

kişinin duygularına dalmasını engelleyen ikincil bilinçten kopmak için, örneğin 

otojenik eğitim yaparak bu odağı birincil bilince kaydırmak gerektiğini söylemiştiniz. 

Dolayısıyla, kişi otojenik eğitim yaptığında, bu denge birincil bilince doğru kayar. O 

zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Eğer kişi gün içinde birincil bilincin 



hâkimiyetinde yaşıyorsa, narsist, egoist, hedonist biriyse, bu onun ruhsal yolda işinin 

daha kolay olacağı, yani meditasyonları ve ruhsal uygulamaları daha kolay 

yapabileceği anlamına mı geliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: böyle bir insanın etrafında olmak, gelişmiş bir 

ikincil bilince sahip bir insanlar kıyasla daha az keyifli olacaktır. Neden? Egoistlerle 

ilgili her zaman bir sorun vardır. Kendileri dışında hiç kimseyi fark etmez ve takdir 

etmezler. Öyle değil mi? Bununla birlikte, ruhsal yön her ikisinden de etkilenmez. Tek 

nokta, bir insanın ikincil bilinci şişirildiğinde ve onun tarafından manipüle edildiğinde, 

ikincil bilincin birincil bilinçten çok daha akıllı, kurnaz ve güçlü olduğu ve bu 

durumda Benliğin daha az şansa sahip olduğudur. Dolayısıyla, birincil bilinci 

güçlendirmek için değil ama ikincil bilinci zayıflatmak için, birincil bilinci devreye 

sokarız. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, belirli bir süre için dikkatimizin gücünü 

daha çok birincil bilince yönlendiririz. Yani, bu güçleri bir nevi dengeleriz ve böylece 

ruhsal gelişimin ilk adımlarında o kadar da önemli bir engel olmaktan çıkarlar. 

 

Başka hangi sorum var biliyor musunuz? Arkadaşlar, Tatiana'ya yine bir soru 

soracağım. Örneğin, bir insan ruhsal olarak gelişir. Tamam mı? Yani gelişti. Diyelim 

ki, onun için hangisi daha büyük bir engel olacaktır: birincil bilinç mi yoksa ikincil 

bilinç mi?   

 

Tatiana: Bence ikincil olan, çünkü Benlik ruhsal olarak geliştiğinde daha fazla güç 

vardır, bu yüzden doğal olarak ikincil bilinç de daha güçlü. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bu sorunun ilk kısmıydı. İkinci kısım: bir insan gelişmiştir. 

Onu hangisi daha çok engeller - birincil mi yoksa ikincil mi? İnsan zaten geliştiği 

zaman... 

 

Tatiana: Zaten ruhsal olarak...  

 

İgor Mihayloviç: Evet. Deyim yerindeyse ruhsal olarak evrim geçirdi. 

 

Tatiana: Elbette, eğer ikincil bilinç zaten enerji yapısının ötesine geçmişse, o zaman 

tabii ki beden onun için muhtemelen külfetli olacaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Ve sadece ikincil değil, birincil olan da yer değiştirir, yani bilinç 

bilinçtir. 

 

Tatiana: Beden ona yük oluyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru, birincil bilinç. Görüyorsunuz, Tatiana doğru cevap verdi, 

zaten bir diyaloğumuz var. Benim soruları cevaplamamdan ve Tatiana'nın soruları 

sormasından uzaklaşıyoruz, bu daha keyifli. Değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bundan sonra bana soru soracak mısın? 

 



İgor Mihayloviç: Peki, arkadaşlar... Evet, sadece şunu sormak istiyorum: arkadaşlar, 

Tatiana'ya bundan sonra hangi soruyu sorayım? 

 

Tatiana: Sanırım hepimiz sizi dinlemekle daha çok ilgileniyoruz, İgor Mihayloviç. 

 

Igor Mihajlovich: Ben katılmıyorum, ben seni dinlemekle ilgileniyorum Tatiana ve 

arkadaşlar da onaylayacaktır, onlar için de ilginç. Bakın, ne kadar iyi ve doğru 

sonuçlara varmışsın. 

 

Tatiana: Ama hepsi sizin sayenizde. 

 

Igor Mikahilovich: Benim bununla ne ilgim var? Bunlar senin çıkarımların. Şaka 

şakadır ama buna ciddi yaklaşırsak, aslında bir denge olması lazım arkadaşlar. Birincil 

ya da ikincil bilinç, eğer baskın olursa engeller. Geliştirilmesi gereken Benliktir ve 

bunun için çaba gösterilmelidir. Ve bu soruyu yanıtlamak için otojenik eğitimle ilgili 

soruya döneceğim: Schultz'un klasik formundaki otojenik eğitim de zararlı olabilir. 

Özünde ve temelinde önemli ve gereklidir. Bilinci nasıl yöneteceğinizi anladığınızda, 

ikincil bilinci kontrol etmeyi ve birincil bilinç aracılığıyla bedeni kontrol etmeyi 

öğrendiğinizde bunlar ilk uygulamalardır. Yani otojenik eğitim size önemli yetenekler 

kazandırır. Ama Doğu sayesinde, Schultz aslında bunu tanıttı, ama felsefesini, 

inceliklerini ve bu eğitim sürecinin anlaşılmasını ortadan kaldırdı ve buna sadece 

otojenik eğitim adını verdi. Evet, bu doğru, her şey iyi. Ama aynı zamanda, her zaman 

olduğu gibi, bir fıçı bala bir kaşık katran da ekledi, yani ruhunuzla çalışmayı, 

kendinizde güçlendirmek istediğiniz arzu edilen unsurları programlamayı. Öyle değil 

mi? 

 

Tatiana: Bu tür onaylamalar ile çalışma. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, bu olumlamalarla yapılan psikolojik bir çalışmadır, anlattığı 

gibi, bilinçaltıyla yapılan bir çalışmadır vb. 

 

Tatiana: Ama bu tür olumlamaların sonuçları nelerdir? Bir keresinde bize Schultz'un 

takipçisi Hannes Lindemann'ın bu otojenik eğitimi yaygınlaştırmak için bir tekneyle 

Atlantik Okyanusu'nu geçtiğinden bahsetmiştiniz ve... 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Kendisine yelken açması gerektiğini, hayatta kalacağını, güçlü 

olduğunu onaylayarak bunu kanıtladı, gerçekten kendi başına geçti ve otojenik eğitim 

sayesinde gerçekten hayatta kaldı. Öyle değil mi? Neden? Çünkü okyanusta, sert 

havalarda, sadece teknenin içindeyken, tekne alabora oldu ve tüm bunlar oldu ama 

otojenik eğitim yoluyla kendisine verdiği bu düşünce, "hayatta kalmak, kıyıya 

ulaşmak", ona yardımcı oldu. Bu bir refleks gibi. Demek istediğim... 

 

Ama eğer... Bunu bir kez daha vurgulayacağım dostlar, eğer ruhsal yolumuzda 

otojenik eğitimi tam olarak bilinçaltımızın programlanması olarak kullanmaya 

başlarsak, o zaman dostlar, hiçbir yere varamayız. Bilinçaltımıza ya da ikincil 

bilincimize, daha doğru bir ifadeyle, bizi Benlik olarak manipüle etmesini, bize sahte 



etkiler vermesini öğretiriz ve hiç kimse bir yere gitmez ve hiçbir şey olmaz, bu şekilde 

ifade edeceğim. 

 

Tatiana: Otojenik eğitimden kastınız "Ruhsal yolu takip ediyorum, şununla bununla 

başa çıkmak benim için kolay", tam olarak bu tür olumlamalar mı? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bilirsiniz, çoğu zaman, şöyle söyleyelim, 

insanların kafalarında başka versiyonlar da duyarız, kişi ruhsal yolu izlediğinde, her 

şey iyiydi, her şey yolundaydı, bir kez tökezledi, iki kez tökezledi, bilinç dikkati 

dağıtma eğilimindedir ve kişi içsel bağlantısını kaybettiğini fark eder ve işte bu 

noktada otojenik eğitim yardıma gelir. İkincil bilinç ona, gelişmiş, akıllı ve kurnaz 

olduğu için, "Otojenik eğitim uygulamalısın, ruhsal yolda sağlam bir şekilde 

durduğunu, Ruhsal Dünya ile bağlantıyı sürekli olarak hissettiğini ve sürdürdüğünü 

kendine telkin etmelisin" der - ve bu bağlantıyı sürdürmek yerine çünkü... çocuklar, 

şimdi biraz açıklayayım. Yani kişi kendi üzerinde çalışmak yerine sorumluluğunu bir 

iblisin üzerine atıyor. Sizce kişi hissedecek mi? Hayır, hissetmeyecek. Ve onun ruhsal 

yolu, deyim yerindeyse, bir yanılsama ile yer değiştirir. Daha sonra, bunu yapar 

yapmaz, bilinç tarafından kolayca manipüle edilir. Onu, deyim yerindeyse, Ruhsal 

Dünyanın bilginlerine yükseltir ve hepsi bu kadar ve o zaten bir uzmandır, yine de içi 

boştur, hatta dibi bile yoktur. 

 

Peki ama bu neden oluyor? Çünkü kişi kendine hissettiğini telkin etmeye başlar 

başlamaz ve bu teması sürekli olarak sürdürür sürdürmez, bu tekrar tekrar ve uzun bir 

süre boyunca gerçekleşir, bu durumda ikincil bilinci aktif hale gelir ve Benliğin 

çalışmasının yerini alır. Ve gerçek hisler yerine sadece sahte umutlara ve sözde hislere 

sahip olur. Hangi anlamda? Her şeyden önce, endorfin üretimi. Ruhsal uygulama 

yaptığımızda, arkadaşlar, Tatiana ve ben bunu zaten tartışmıştık, uygulamadan sonra 

böyle yüksek bir ruh halinin (Tatiana: Öfori (büyük mutluluk)), neşenin, hafif bir 

öforinin ortaya çıkması doğaldır. Tüm bunlar bedenimizin endojen afyon üretmesinin 

bir sonucudur. Bu normaldir. Ams bu afyonlar kişide uygulamadan önce çalışmaya 

başladığında ve kişi kendini kaptırdığında, yani uygulama zamanı geldiğinde, 

mekanizmamız harekete geçer ve bedenimiz deyim yerindeyse neşe hormonları 

salgılamaya başlar ve neşe içinde uygulamayı yapmak için otururuz. Sadece bakın... 

 

Tatiana: Deyim yerindeyse, temas bile etmeden. 

 

İgor Mihayloviç: Evet ama aslında kişi ruhsal olarak evrimleşmişse, bu pratiği 

arzular, bu doğaldır. Bu dünyada sıkışmıştır, bu dünyada onun için zordur. Ve bizim 

bu psödo-gerçekliğimiz (sahte gerçekliğimiz) çok zorlar. Kişi pratiğin içinde dinlenir, 

onun içinde yaşar ve doğal olarak onu bir nefes gibi bekler. Kişi daldığında, nefesini 

güçlü bir şekilde tutarak derinlere dalar, daha sonra yavaşça yüzer, yavaşça 

kıpırdanmaya ve hareket etmeye çalışır, oksijen tasarrufu yapar. Ama aynı zamanda 

derin bir nefes almak için hızla yüzeye çıkmak ister. 

 

Bu dünyada da durum aynıdır. Kişi belli bir ruhsal gelişime ulaştığında, henüz 

özgürleşmemiş olsa da, Ruhsal Dünyanın belli bir parçası haline gelmişse, bu nefesi 



almak için, yani pratikte olmak, Yuvada olmak, yakınlarıyla ve sevdikleriyle iletişim 

kurmak, bizim dilimizi konuşmak; başka bir deyişle, bu Hayatın tadını çıkarmak ve 

Hayatın ne olduğunu, gerçek özgürlüğün ne olduğunu ve gerçekte kim olduğunu 

hissetmek için onu arzular. 

 

Ancak geri döndüğünde, daha doğrusu gerçeklikten, o hakiki gerçeklikten bu dünyaya 

döndüğünde, her taraftan baskı hisseder, tüm bunların kendisine ait olmadığını 

hisseder. Ve bazen kişinin kendisini bu bedene geri getirmesi bile zordur, deyim 

yerindeyse, bu bedenin kendisi için de kesinlikle streslidir. Neden? Çünkü bu zamanda 

Benlik olarak insan daha fazla enerji üretmeye başlar. Elbette bu fiziksel seviyeyi bile 

etkiler. Yine, entropi devreye girer, bu yüzden kişinin sıcaklığı bile gerçekten artabilir. 

Neden? Çünkü bu enerji bedeni tarafından işlenir ve beden bu noktada stres yaşar. 

 

Dolayısıyla, bu strese, söylediğim gibi bedenimizin ısı enerjisine dönüştürdüğü bu 

enerji salınımına yanıt olarak, bu onun için bir travma, bilincimiz için bir travma 

gibidir. Neden mi? Çünkü bilinç, Benliğimizin temas ettiği bu güçten çok korkar. Ama 

aynı zamanda da, diyelim ki, daha düşük fraksiyonu için - tam olarak bu Vril için - 

hevesle avlanır. Bilincimiz için o bir yemdir, en değerli enerjidir. Ama daha saf bir 

fraksiyonla karşılaştığında, onun için bir asit gibidir. Dolayısıyla bu tepki doğaldır: 

beden sanki strese, bir travmaya tepki olarak neşe hormonları üretir. 

 

Oysa bilincimiz kişiyi psödo (sahte) -  sonuçlara indirgediğinde ne yapar? Öncelikle, 

pratiğini sürekli olarak kontrol eder ve ikinci olarak, daha önce de söylediğimiz gibi, 

pratikten önce hormon salgılar (Tatiana: Hormonlar, evet, kimyasal maddeler yoluyla 

etkiler). Bu neşe ve istek değil, sahte bir sunum, sahte bir his. Neden? Bilinç bir nevi 

neşesini Benliğe aktarır ve her şeyin iyi ve harika olduğunu söyler ve çok daha 

önemlisi, Benliği uyuşturur. Gördüğünüz gibi, bu önemsiz bir otojenik eğitimdir. 

  

Yanlış yapılan otojenik eğitime gelince, ya da başka bir bölüm alındığında - 

bilinçaltınızla yapılan çalışma, bu çalışmanın bilinçaltınızla, ruhsal yoldaki bu 

zihniyetlerle kullanılması sizi kelimenin tam anlamıyla cehenneme götürebilir, 

arkadaşlar, yani Hayatın yerine ölümü koyabilir. Üzücü ama gerçek; bunlar sık 

görülen vakalar ve maalesef fark edilebilirdir arkadaşlar. Oyun oynamamalısınız. Ve 

ruhsal kurtuluşunuz için sorumluluğu bilincinize ve bedeninize bile yüklememelisiniz. 

Anlıyor musunuz? Bu bilinç için faydalı olsa da. Bu yüzden insanları sık sık bunu 

yapmaya teşvik eder. 

 

Otojenik eğitim ruhsal yolda bir başlangıç uygulaması gibidir: elim soğuktur, sonra 

ağırlaşır, uykuya dalarım, dinlenirim, sakinleşirim ve hepsi bu. Ama herhangi bir kod, 

programlama veya zihniyet olmamalıdır. Benliğin özgürlüğü olmalıdır ve diyelim ki 

Benliğin bu dünyanın tüm telaşını anlaması gerekir. İşte o zaman her şey yerli yerine 

oturur, dostlar. Ve o zaman neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamak kolay ve basittir, 

ama basitçe söylemek gerekirse bunun için çabalamalısınız. 

  

Tatiana: Ayrıca, evet, belki aktif bir birincil bilincin bir insanın otojenik eğitimi 

düzgün bir şekilde yapmasını sağlayacağını, ama bunun hiçbir şey ifade etmediğini 



paylaştığınızı hatırlıyorum. Bu daha sonra mükemmel bir şekilde meditasyon veya 

ruhsal uygulama yapacağı anlamına gelmez. 

 

İgor Mihayloviç: Pek çok insan bunu karıştırıyor. Yine, ruhsal yolda otojenik eğitimi 

meditatif uygulamalarla karıştırmaya başladıklarında veya meditatif uygulama 

yaparken otojenik eğitimi kullanmaya başladıklarında hatalar yaparlar. Sonuç yine 

tamamen aynıdır. Demek istediğim, düşmanı kendimiz güçlendiririz. Bu, düşmana 

yaklaşıp sizi dövmesi için ona bir sopa vermenizle aynı şeydir. Anlıyor musunuz? 

Bunlar kendinize karşı kullandığınız ek araçlardır. Bunu ayırt etmelisiniz. 

 

Tatiana: Ayrıca, bu ideal, mükemmellik arzusu birçok insanın bir sonraki adımı 

atmasını engelliyor. İnsanlar bize birkaç yıldır otojenik eğitim uyguladıklarını yazdılar 

ve bir soru sordular: "Bir sonraki aşamaya, bir sonraki seviyeye ne zaman 

geçebileceğimizi nasıl bileceğiz; artık otojenik eğitimde ustalaştık ve meditasyon veya 

ruhsal uygulama yapmaya başlayabiliriz?" 

 

İgor Mihayloviç: Yine de bu tür insanlara bir sorum var Tatiana, bu tür insanlara bir 

sorum var: "iyi ustalaşmış otojenik eğitim veya uygulama" ne anlama geliyor? "İyi 

ustalaşmış" ile ne kastediliyor? Yanıt basit: eğer bedeniniz komutlarınıza itaat 

ediyorsa, eğer birincil bilinç aracılığıyla, diyelim ki otojenik eğitimde, ikincil bilinci 

sakinleştirebiliyorsanız veya ikincil bilinci kullanarak birincil bilinci 

frenleyebiliyorsanız, bu tam olarak ustalaşmaktır. Başka bir deyişle, meditatif bir 

uygulama denerseniz ve meditatif uygulamadan oldukça iyi bir etki elde ederseniz - 

işte bu kadar, devam edebilirsiniz. 

 

Tek mesele şu ki, dikkatini bir dakika bile tutamayan insanlar kesinlikle var, 

düşüncelerin içeri sızdığı açık, ama mesele şu ki, otojenik eğitim yaptığınızda ve 

ikincil bilincin birincil bilinç üzerindeki baskısının yoğunluğunu azalttığınızda, bunun 

zaten bir artı olduğunu söyleyebilirim. Kendinize bir komut verdiğinizde, örneğin, 

"elim ağır" veya "elim sıcak" ve bunu gerçekten fiziksel olarak hissettiğinizde, 

dostum, bu her şeyin çalıştığı, her şeyin işlev gördüğü anlamına gelir - bu tam olarak 

normal olandır. Aksi takdirde tüm hayatınızı pratik yaparak ve bekleyerek 

geçirebilirsiniz. 

 

Görüyorsunuz, dostlarım, basitçe söyleyeceğim: maalesef bugün itibariyle hepimizin, 

otojenik eğitimde olduğu gibi, bundan bahsetmiştik, alt korteksimizin derinliklerine 

yanlış bir şekilde gömülmüş bir zihniyetimiz var. Yani bilinçaltımızda o kadar çok 

inanıyoruz ki, oturalım ve Tanrı bize gelsin ve bizi kurtarsın. Şeytanın rehberliğinde 

6.000 yıldır sürdürülen rahipliğin bu çalışması bizi öyle bir noktaya getirdi ki, kendi 

topraklarımızdan, sevgili gezegenimizden Ruhsal Dünyaya neredeyse hiç giriş ve 

yeniden doldurma olmuyor. Anlıyor musunuz? Peygamberler bu nedenle buraya 

geldiler. 

 

Evet, onlar geldikleri zaman kısa süreli patlamalar oldu, ama bunları mutlak bir 

durgunluk izledi. Sorun da bu. Çok nadir istisnalar dışında. Eğer Hıristiyanlık tarihinin 

izini sürerseniz, 2000 yıl boyunca Ruhsal Dünyaya kaç kişinin geldiğini 



parmaklarınızla sayabilirsiniz. Bu doğru. Ve İsa Mesih zamanında ve ilk on yıllar 

boyunca, diyelim ki yüzlerce yıl boyunca kaç kişi özgürleşti... İsa'dan sonraki birkaç 

yüz yıl boyunca, bir insan kitlesi vardı, daha sonra ise bir duraklama oldu ve sayıları 

gittikçe azaldı. Bunun yerine, rahiplik daha da güçlendi. Ve ne kadar güçlenirse, 

Allah'tan o kadar uzaklaştık. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Neden? 

Çünkü sorumluluğu başkalarının üzerine attık, özü unuttuk, karıştırılamaz olanı 

karıştırdık ve içsel çalışmayı dışsal eylemlere kaydırdık. 

 

Aynı şey İslam için de söylenebilir. Peygamber hayatta olduğu sürece, birçok kişiyi 

İslam yoluna, kurtuluş yoluna, manevi kurtuluş yoluna soktu ve birçok kişi onu takip 

etti. Ve aslında ondan sonra, kısa bir süre boyunca, pek çok insan eşitler arasında eşit 

olmaya layıktı. Oysa daha sonra, bazı olaylar nedeniyle, sayıları gittikçe azaldı ve 

Hıristiyanlıkta olduğu gibi, neredeyse sıfıra indi. Sonuçta bu doğru. Bu üzücü, 

arkadaşlar, gerçekten üzücü. 

 

Evet, anlıyorum, insanlar Bilgiye kendi değişikliklerini getirdiler, dine kendi arzularını 

getirdiler, dinin kendisini kurdular, tüm bunlar anlaşılabilir. Ama mesele bu değil, 

mesele şu ki, eğer gerçekten Kur'an'ı elimize alırsak, Peygamberin kendisinden gerçek 

bir ayet bizim için yeterlidir, eğer Allah'ı seviyorsak ve O'nun için çabalıyorsak, O'na 

gelmemiz için fazlasıyla yeterlidir. Ama sorumluluğu başkasına yüklediğimizde, durup 

Allah'ın bize gelmesini beklediğimizde, arkadaşlar, O ancak biz O'na gittiğimizde 

gelecektir. Biz gitmeliyiz. Anlıyor musunuz? Mesele bu. Yapmalıyız, çabalamalıyız. 

Aksi takdirde olduğumuz yerde kalırız. Bizi hareketsiz bırakan şeytandır, mesele 

budur. 

 

Dahası, Allah ile bir Müslüman arasında, Yüce Tanrı ile bir Hıristiyan arasında hiç 

kimse yoktur ve olamaz, tekrar söyleyeceğim. Allah birdir, O'na ne isim verirsek 

verelim. Ve O'nu seven ve O'nun için çabalayan herkes O'na gitmelidir, o zaman O 

gelecektir. Ama herhangi bir insanı Allah'tan üstün tutarsak, kim olduğu önemli değil, 

Allah'tan çok bir başkasını dinler ve ona güvenirsek, dostlar, hiçbir yere varamayız. 

Gerçek budur. Hıristiyanlıkta İsa Mesih vardır, İslam'da insanların sonuncusu ve en 

iyisi olan Muhammed Peygamber vardır, hepsi bu. Allah'a ulaşmak için onları 

dinlemeliyiz. Başka hiçbir şey yoktur ve olamaz da. 

 

Diğer her şeye gelince, bilirsiniz, vaazlar, hikayeler, yorumlar... Evet, gelenekler bu 

şekilde gelişti ve öyle bir noktaya geldi ki, bir Müslüman'ın Kuran'ı incelemeye hakkı 

yok, birinin ona açıklamasını beklemek zorunda. Kur'an'da açıkça yazıldığı halde ve 

Peygamber'in kendisi Allah'ın "Biz Kur'an'ı açık ve kesin kıldık... insanlar onu 

anlayabilsin diye" dediğinden bahsetmiştir. Peki, Allah'ın yalancı olduğu mu ortaya 

çıkıyor? Yoksa Peygamber, yorumlamak ve anlatmak için 20 kişiye ihtiyaç 

duyduğunuz, üzerinde çalışmak için bir alimler kitlesine ihtiyaç duyulan bu kadar 

karmaşık bir Kuran vererek bir hata mı yaptı? Basit bir soru. Her şeyin ne kadar basit 

olduğunu görüyorsunuz. 

 

Diyelim ki ruhsal yolu, tam olarak, kendi ruhsal yolunuzu değil, başkasının ruhsal 

yolunu nasıl çalışabilir ve bir insana nasıl gitmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz? Ona 



nereye gitmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Kendi deneyiminizi paylaşabilirsiniz. 

Ama bunu bir başkasının yerine aşmak gerçekçi değildir. Oysa bizim yerimize yolu 

takip etmeye çalışan insanlar var, ama bizi hareketsiz bırakıyorlar. Modern zamanların 

sorunu bu. Ve bu yüzden öyle bir noktaya geldik ki, sokaklarımızda bir kerberus 

(iklim canavarı) dolaşıyor ve insanların en iyisi olan Muhammed  Peygamberin 

bahsettiği son insanlar, son nesiller haline geldik. Ya da ilk nesil. Her şey bize bağlı, 

durup bekleyecek miyiz, yoksa gerçekten kalkıp Allah'a doğru yürüyecek ve yeni ve 

daha iyi bir dünya mı kazanacağız? Onu burada bile yaratabiliriz ve bugün sahip 

olduğumuz dünyadan çok daha iyisini, kat kat daha iyisini. Bugünlerde olduğu gibi 

nefret ve kötülükle değil, onurla, adaletle ve en önemlisi Sevgiyle dolu bir dünya. Her 

şey bize bağlı, her birimize, dostlar. Özür dilerim, konudan biraz saptım. 

 

Tatiana: Bu gerçekten de çok önemli, çünkü biz gerçekten de Peygamberlerin hayal 

ettiği bir dünya yaratmak istiyoruz: bir dostluk dünyası, bir karşılıklı yardımlaşma 

dünyası, bir adalet dünyası. Videomuzdan sonra, tüm dönemin insanların eylem 

dönemi, birlik, eylem ve Hakikatin zaferi, bu dünyada gerçek hakikatin zaferi olarak 

işaretlenmesi çok arzu edilir bir şey olurdu. 

 

İgor Mihayloviç: Bu arzu edilen bir şey olurdu, görüyorsunuz... 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ama içimizdeki bu yenilikten kim korkuyor? Şimdi sadece 

birkaç noktayı dile getireceğim: katılımcılarımızın çoğu bir şeyleri değiştirmekten 

korktukları için endişeli. Örneğin tehlikeli bölgelerde, sismik olarak tehlikeli 

bölgelerde yaşadıklarının tamamen farkında olsalar bile, her gün panik içinde 

uyanıyorlar ve yakınları, çocukları için endişeleniyorlar, ama bu kadar hane düzeyinde 

bile hiçbir şeyi değiştirmiyorlar. Evet, aktif katılımcılar olabilirler, aktif olarak TikTok 

videoları yayınlayabilirler, konferanslara katılabilirler, ama bu panik onları bırakmıyor 

ve diyelim ki ikamet yerlerini değiştirmenin bir anlamı yok gibi görünüyor. İçimizde 

kim bizi bu şekilde yavaşlatıyor? Hangi bilinç? 

 

Igor Mihailovich: Birincil bilinç. 

 

Tatiana: Birincil bilinç. 

 

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar, bunların hepsi birincil bilinçten kaynaklanıyor. Ve bu 

elbette bir talihsizliktir. Bakın, ikincil bilinç her zaman yaratıcılık için, yenilik için, 

değişim için, bazı değişiklikler için çabalar. Bu dünyayı anlayabilir, deyim yerindeyse, 

onu ruhsal anlamda değil, dünyevi anlamda algılayabilir, dostlar. Ve tam olarak ikincil 

bilinç bizi... örneğin, bir yerde yaşıyoruz, bizi zorluyor, "Hayır, oraya git, oraya bak." 

Anlıyor musunuz? Oysa birincil bilinç baskınsa, bizi sadece o yere bağlar. Ve bazen 

bizi o kadar çok bağlar ki, dünya parçalandığında, özür dilerim, etrafta bir yangın 

olduğunda, depremler olduğunda, ama kişi evini terk etmekten korkar. Ya da bir savaş 

olduğunda, komşular yok edildiğinde, ama kişi bir füzenin evine düşmeyeceğini 

umarak bekler. 

 



Ve bu, diyebilirim ki, birincil bilincin patolojik eylemi çoğu zaman birçok insanın 

ölümünün sebebidir. Sonuçta, bugünlerde olup bitenlere bir bakın: felaket artık tüm 

dünyaya yayılıyor, gerçekten her yerde, seller ve dünyada başka her şey var. Öyle 

değil mi? Kerberus serbestçe dolaşıyor, ama insanlar korkuyor. Olayların tam 

merkezinde olsalar ve sorunlar olacağını fark etseler bile evlerinden çıkmaya 

korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Hiçbir umutları yok, oysa umut veren ikincil 

bilinçtir. Anlıyor musunuz? İnsanları hareketsiz kılan birincil bilinçtir ve bu 

korkutucudur. Gerçekte, elbette, iklim hakkında konuşmaya başladık ve... evet, ciddi 

sorunlar var ve görüyorsunuz, arkadaşlar, zaten neler oluyor - insanların dediği gibi, 

zaten sözler yok. Anlıyor musunuz? 

 

Daha birkaç yıl öncesine kadar insanlar tüm bunların önemsiz bir ısınma olduğu ve 

yakında geçeceği gibi umutlara sahipken, şu anda meydana gelen olaylar, sadece 

aptalların (Tatiana: Şüpheye neden oluyorlar) her şeyin kendiliğinden çözüleceğine 

dair umutları olabileceğini söylüyorum. Ve gerçekten de kehanetler gerçekleşiyor, 

gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Bu korkutucu, tatsız bir şey ama bunun bir nedeni 

var. Ve bence en kötüsü de yakın gelecekte bizi bekleyenler, hatta şu Yellowstone'u 

ele alalım. Tamam mı? Sonuçta bu bir sorun. 

  

Tatiana: İnsanlar arasında büyük kaygıya neden oluyor. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, Tatiana, henüz buna neden olmuyor. Ama yakında, 

arkadaşlar, buna neden olacak; dahası, ciddi endişelere neden olacak. Biliyorsunuz, 

bilim dünyasında gerçekte neler olup bittiğine dair bir anlayış eksikliği var ve bu 

gerçekten de ciddi bir sorun. Neden? Çünkü evet, arkadaşlarımızın, gönüllülerin şu 

anda yaptıkları iş çok büyük. Ve forumda dile getirilen gerçek kesinlikle pek çok 

insanı şok etti. Birincil bilinçleri bu bilgiyi kabul etmek istemiyor, ama ne 

doğrulayabiliyor ne de yalanlayabiliyorlar. 

 

Oysa forumda dile getirilenleri çürütmek mümkün değil dostlar. Neden? Çünkü 

kerberus bunu her gün doğruluyor. Ne yazık ki, gerçekten büyük üzüntümüz, dile 

getirilen her şey doğru ve bu gerçeğin her gün doğrulandığını görüyoruz. Bize vaat 

edilen ve söylenenlere, her şeyin değişeceğine ya da emisyonları azaltacağımıza, 

çevreyi korumaya başlayacağımıza ve her şeyin düzeleceğine dair bize umut veren 

şeylere gelince - ne yazık ki bunların doğru olmadığı kanıtlandı. Ve bunun basit, 

önemsiz açıklamaları var. 

 

Basit terimlerle konuşacak olursak, insanlar bunun neden olduğunu basit bir şekilde 

anlamalıdır. Basitçe ifade edeyim: gezegenimizin çekirdeğindeki iç enerjinin dış 

etkenler nedeniyle artması sonucunda, arkadaşlar, bu enerjinin gezegenimizin iç 

süreçleri sistemindeki dağılımı da artıyor, sadece açıklığa kavuşturmak için. Bu da 

doğal olarak sistemin kendi içindeki entropinin artmasına neden oluyor. Entropi, 

dostlarım, enerjinin ısıya dönüşmesidir. Başka bir deyişle, bu enerjinin, dış bir 

kaynaktan çekirdeğimize gelen ve çekirdeğin dengesinin bozulmasına neden olan bu 

ekstra enerjinin işlenmesi söz konusudur, dolayısıyla bu enerji çekirdeğin etrafındaki 

ortama girer. Bu ortam ısınmaya başlar ve bu da büyük ölçüde magmanın spazmodik 



olarak ısınmasına yol açar. Bu süreç yalnızca artacaktır ve bunu şu anda açıkça 

görebiliyoruz. 

 

Basitçe ifade edeceğim: son bir buçuk ay içinde birçok yanardağın faaliyete geçmesi, 

Kuzey Kaliforniya'daki de dahil olmak üzere bir dizi deprem (yakın zamanda meydana 

gelen) bunun spesifik bir örneğidir. Ve ayrıca şu anda gördüklerimiz: bir yandan 

kelimenin tam anlamıyla yoğun kar yağışları ve şiddetli donlar yaşarken, diğer yandan 

daha önce hiç meydana gelmemiş yerlerde ve korkutucu sayılarda aşırı seller var. Yani 

mekanizmanın kendisini anladığınızda, deyim yerindeyse sürecin özünü de anlamaya 

başlıyorsunuz. Bizi neyin beklediğine dair bir anlayış geliyor. Anlıyor musunuz? 

İnsanların bugüne kadar "bir artı bir" gibi sıradan, basit şeyleri kavrayamamış olması 

ve bir tür mucize bekleyip "her şey kendiliğinden geçecek, her şey dengelenecek" diye 

umması kötü. Dengelenmeyecek, dostlar. 

 

Daha da fazlasını söyleyeceğim: en yakın zamandan başlayarak ve önümüzdeki 

yıllarda, ünlü Yellowstone kalderası sadece Amerikalıları değil, tüm duyarlı dünyayı 

korku içinde tutacaktır. Mesele şu ki, bu kalderaya giden magma kanalları şu anda 

benzeri görülmemiş bir faaliyet gösteriyor. İçlerindeki magmanın sıcaklığı şu anda 

hızla artıyor. Bu gerçekten görülmüyor mu? Basit bir soru. Diğerleri sessiz kalırken 

biz neden bunu biliyoruz? 

 

Sonuçta, magma kanallarının ısınması ne anlama geliyor? Açıklığa kavuşturmak 

gerekirse, bunlar, diyelim ki, magmanın hareket edebileceği bir tür çatlaklardır. Yani 

ısınırlar. Ve ısındıklarında ne olur, arkadaşlar? Genişleme. Bu ne demek? Magma 

kalderanın altından giderek daha büyük miktarlarda çıkıyor. Bu arada, kalderanın 

altında bu magmadan büyük bir kabarcık olduğunu ve sıcaklığının arttığını biliyoruz. 

Bu görülemez mi? Görülüyor. Bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Biliyorlar ama sessiz 

kalıyorlar. 

 

Sorun da bu dostlar, bir yerlerde bilgiyi saklamaya çalışıyoruz ya da sessiz kalıyoruz. 

Ama biz aslında insanız arkadaşlar, bu ciddi bir bilgi. Kalderanın başına her an ne 

gelebilir, insanların hayatı söz konusu, milyonlarca değil milyarlarca insanın hayatı 

söz konusu. Sonuçta diyelim ki Yellowstone'un faaliyete geçmesi sadece Amerika'yı 

değil tüm insanlığı etkileyecek. Ve bu tür bir ihlalin bir senkronizasyona neden 

olmayacağının garantisi yok. Ancak ben bunun olacağını düşünüyorum. Ama bu 

sadece benim kişisel görüşüm. 

 

Yine de biliyorsunuz, matematik denilen bir kavram var. Bu bilimi bugün 

gezegenimizin çekirdeğinde devam eden süreçlere uygularsak, her şeyin kelimenin 

tam anlamıyla aynı matematiksel kodla gerçekleştiğini görürüz. Yellowstone kalderası 

patlarsa, bu gezegenin içinde devam eden süreçleri zayıflatmayacak, aksine bunların 

zincirleme reaksiyonuna neden olacaktır. Neden ? Çünkü bu çekirdeğimizin dengesini 

daha da bozacaktır, arkadaşlar. 

 

Deyim yerindeyse, dış bir faktör tarafından sürekli olarak hızlandırılan kararsız bir 

çekirdek varken, büyük miktarda magmanın serbest kaldığını hayal edin. Burada 



kısıtlayıcı faktör tam olarak bu magma; her şeyi geride tutuyor (sıvı ama oldukça kalın 

ve viskoz bir madde) ve burada bir kısmı dışarı çıkıyor. O zaman ne olur? Bir 

seyrelme. Değil mi? Dolayısıyla kararsızlık artar. Ve çekirdeğin kararsızlığındaki 

keskin bir artış neye yol açar? Siz kendiniz anlayın. 

 

Kesinlikle kalderanın yarın sabah patlayacağını söylemiyorum. Ama en korkunç şey 

ne biliyor musunuz? Yarın gece patlamayacağına dair kimsenin size garanti 

vermemesi. Dürüst olmak gerekirse ben şahsen Yellowstone'un en azından 

önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyete geçmeyeceğini düşünüyorum. Ama bunun 

herkesi oldukça tedirgin edeceğinden eminim. Neden? Çünkü yakın gelecekte 

olacakları gizlemek pek mümkün olmayacak. Sadece küçük depremler değil, daha 

şiddetli depremler de göreceğiz. 

 

Çin'de meydana gelebilecek ciddi bir depremin (tarih yok) kalderayı etkileyebileceği 

düşünülebilir mi? Görünüşe göre etkileyemez. Öyle değil mi? Bu arada dostlarım, bu 

bizim matematiksel modelimize kesinlikle uyuyor. Peki bunun Çin ile ne ilgisi var? 

Görünüşe göre hiçbir ilgisi yok: çok uzakta, orada değil. Evet, gezegene yukarıdan 

bakarsak, uymuyor. Ama gezegenimize bir kesit olarak bakarsak: Çin nerede ve 

kaldera nerede - ve büyük bir deprem meydana geldiğinde ne olur? Çok güçlü bir 

deprem demiyorum, hayır arkadaşlar, 7 büyüklüğünde bir deprem ve bu da nerede 

olduğuna bağlı olarak fazlasıyla yeterli: Güney Çin'de ya da Kuzey Çin'de. Yani bir 

yandan yerel bir felaket olacak, diğer yandan da önümüzdeki dört ya da beş ay içinde 

gerçekleşirse gezegensel bir felaket olacak. Dört ay en kötü durum. Beşinci ayda daha 

az korkutucu. Bugünden itibaren altı ay sonra artık korkutucu olmayacak. Ama 

sekizinci ayda, Allah korusun. Bakın her şey ne kadar kolay değişiyor. Neden ? Çünkü 

bu matematik. 

 

Ve biz çekirdeğin nasıl kaydığını, basıncın nerede yükseldiğini, plakalara nasıl baskı 

yaptığını ve neler olduğunu anlıyoruz. Görünüşte önemsiz bir deprem meydana 

geldiğinde, çok büyük bir derinlikte bile değil, kalderadan uzak bir yerde, ama 

magmayı etkileyen bir tepkiye neden oluyor (ve işte en ilginç şey), ama plakalar 

aracılığıyla Yellowstone'un altındaki o baloncuğu etkiliyor. İçinde bir iç basınç 

oluşuyor, dahası aniden ortaya çıkıyor ve bu da kalderanın patlamasını tetikleyebiliyor. 

Tekrar söylüyorum, magmanın aktığı kanallar boyunca süreç zaten devam ediyor ve 

çok hızlı ilerliyor. Bu örtüşme aslında küresel ölçekte bir felakete neden olabilir. 

Ayrıca bu matematiksel modelin, yüksek bir olasılıkla, az önce bahsettiğim tüm 

süreçlerde keskin bir hızlanmaya işaret ettiğini de belirtmeliyim. 

 

Basitçe söylemek gerekirse, kerberus'un karakterini ve alışkanlıklarını oldukça iyi 

inceledik - evet, artık bunları biliyoruz. Ama hiç kimse saldırganlık unsurunu iptal 

etmedi, arkadaşlar. Her an, belirli koşullara bağlı olarak, kerberus şiddete başvurabilir 

ve biz bunu kesinlikle istemeyiz. Ama bugün pek çok şey size, bize ve bu gezegenin 

her bir vatandaşına bağlı. Tatiana, aklıma birincil bilinç ile başladığımız ama kerberus 

ile bitirdiğimiz geldi. 

 



Tatiana: Biliyor musunuz, bu, gelecekte birincil bilincin aktivasyonuna sahip insanlar 

için ne kadar zor olacağını canlı bir şekilde açıklıyor. Gerçeği duyanlar, neden 

bahsettiğinizi anlayanlar, hakikati duyanlar, esasen bu birincil bilincin baskın olduğu o 

küçük çocuklardan sorumludurlar. Çünkü yetişkinler olarak, hepimizin hayatını 

kurtarmayı mümkün kılacak bu değişimleri ve Yaratıcı Toplumun inşasını başlatacak 

olanlar onlar olmalıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Haklısın. Bunu basitleştireceğim. Şöyle söyleyeyim: büyüme 

zamanı geldi arkadaşlar, hepimiz için büyüme zamanı geldi. Gelecek bize bağlı. 

Birçok insanın bunu duymak istemediğini anlıyorum. Anlıyorum ve hatta daha 

fazlasını söyleyeyim, bugün itibariyle, forumda dile getirilen ciddi bilgilerle bağlantılı 

olarak, bazı insanlar, hatta o ajanslar bile bunu ciddiye almaya başladı ve hatta 

forumda bulunanlara sessizce sorular sormaya başladılar. Ama kötü olan şey, bunun 

anlamak amacıyla değil, bu konuda konuşmamalarını ve insanları korkutmamalarını 

istemek amacıyla yapılmasıdır. Ve bu, onu ilk desteklemesi, incelemesi ve insanlık 

olarak bu kerberus'u kısa bir tasma ve sıkı bir tasma ile alabilmemiz ve aslında sınırlı 

bir diyete sokabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapması gerekenler tarafından 

yapılıyor. Aksi takdirde, dostlar, kerberusun özgürlüğü bizim sonumuz olacaktır. 

 

Ve yine, her şey bize bağlı, her birimize bağlı, mesleğimiz veya iş yerimiz ne olursa 

olsun, insan olduğumuzu unutmamalıyız. Ve sevdiğimiz yakın ve sevgili insanlarımız 

olduğunu unutmamalıyız ve onların iyiliği için, kendimizin iyiliği için ve hatta 

Tatiana'nın dediği gibi, yetişkinler olarak apaçık olanı inkar eden ve basit şeyleri 

anlamayan küçük çocukların iyiliği için, onların iyiliği için bile büyümeli ve bu 

dünyayı gerçekten kurtarmalıyız. Bu güzel ve içinde çok fazla iyilik var. 

 

Tatiana: Ve korkunun bizi durdurmasına izin vermemeliyiz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, haklısın. Öyleyse dostlar, kimseye güvenmeyelim, Noel 

Baba'ya bile, ama kendimize güvenelim. Değil mi? Korkmayalım ve ne birincil ne de 

ikincil bilinci dinlemeyelim. Her zaman doğru olan ve her zaman iyilik için çabalayan 

Benlikten hareket edelim. Benliğiniz her zaman Yuva için, ama Tanrı'nın Dünyası için 

çabalar. 

 

Öyleyse dostlar, Yaşayalım ve birbirimize ve gezegenimize iyi bakalım. Üzgünüm, 

tatil öncesi pek de neşeli bir bilgi değil. Yine de ne diyebiliriz ki? 

 

Tatiana: Dürüst olmak iyidir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, en azından bu dürüst. O yüzden birbirimizi sevelim. 

Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun. 

 


