
ÇEMBER 

 

Zamanın başlangıcından bu yana iki manevi uygulama var olmuştur: Çember ve Lotus 

Çiçeği. Bunların özü nedir ve aralarındaki fark nedir? Çember uygulamasından hangi 

dinlerde bahsedilmiştir? İnsanın ruhsal gelişimi açısından "dış çember" nedir ve "iç 

çember" nedir? Bir çember içinde yürümek: sağa mı sola mı? Ve bunun işaretlerle ne 

ilgisi var? Ruhsal gelişim aşamaları. İnsan yaşamı sırasında nasıl Melek olur? İlksel 

bilgi tarihte nasıl dönüşüme uğradı? Bu ve çok daha fazlası İgor Mihayloviç Danilov 

ile videoda. 
 

 

Tatiana: Merhaba, sevgili dostlar. Bir kez daha sizi selamlamaktan mutluyuz. Bugün 

saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız.  

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, birkaç videomuzda Çember uygulamasından sözettiniz. 

Özellikle insanların araya giren düşüncelerden ve takıntılı imgelerden nasıl 

kurtulabileceğinden söz ettiğimiz ve aletleri aradığımız zaman. O zamanlar, 

izleyicilerimiz bu uygulamayla ilgilenmeye başlarsa belki bir gün bize bundan 

bahsedebilirsin demiştin. Ve biliyorsunuz, kesinlikle büyük bir ilgi var. Bundan başka 

bu uygulamadan her yeni sözediş ile ilgi kesinlikle artıyor. Çember uygulaması nedir? 

Özü nedir? Ve aslında kim için niyet edilmiştir?  

 

İgor Mihayloviç: Manevi yol, manevi gelişim. Genel olarak konuşursak, dünyada 

uzun zaman önce (buna derinlemesine girmeyeceğiz, eğer ilgilenirseniz bir gün size 

anlatırız), iki uygulama vardı: Lotus ve Çember. Lotus uygulaması iyi tanımlanmıştır. 

Birçok insan bunu biliyor, onu deneyin. Bir de Çember uygulaması vardı. Bunların 

arasındaki fark ne? Aslında birçok yönden farklılık gösterirler, oysa derinlerinde, 

özlerinde farklı bir şey yoktur. Diyelim ki, her iki uygulama da Tanrı'ya götürür. Yine 

de, Lotus uygulamasını ele alırsak, bu aslında Shambhala trendi idi, seçilmişlere 

yönelikti, bir tür gizli bilgiydi. Ve bir insanın Lotus pratiğini alması için en azından 

Belovodye'nin güvenini kazanması gerekiyordu. Herkese verilmezdi. 

Tatiana: Bu uygulamanın herkes için elde edilebilir olduğu zamanlarda yaşamak 

büyük bir onur. 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, herkes, hatta bir çocuk tarafından biliniyordu, ama 

biraz daha erken. Oysa daha sonra öyle oldu ki zulüm başladı. Daha doğrusu bu 

uygulamayı yapanlara gerçekten zulmedildi, böylece hepsi ortadan kaldırıldı. Bununla 

birlikte, Lotus en azından aşağı yukarı tanımlandı ve ondan daha derinden bahsedildi. 

(Tatiana: Peki bugünlerde durum nasıl?) Yine, her şey yüzeyseldi. Kuran'da bile, 

Muhammed'in kendisinin en üst sınırın Lotus'una ulaştığı söyleniyor. Bu, bizzat 

kendisinin hangi uygulamayı yaptığının açık bir göstergesidir. Kiminle iletişim 

kurduğunu hesaba katarsak, Cebrail ile, onun uygulamasının deyim yerindeyse aynı 

seviyede olması anlaşılabilirdir. 



Çember uygulamasına gelince, Lotus'un aksine, bir öğretmenden bir öğrenciye 

veriliyordu. Ve gerçekten daha erişilebilir ve hatta yaygın olarak uygulanabilirdi. 

Esasen, herhangi bir dinde, bir dinin oluşumunun ilk aşamalarında, diyebilirim ki, o bir 

din değilken, ama Bilgi kendi saflığında gelirken, takipçileri vardı ve insanlar  

neredeyse her zaman Çember ile başlıyordu. Neden? Bu insanlar için daha erişilebilir 

ve daha anlaşılırdır. 

Ve bir fenomen daha var. Lotus, manevi yolda sağlam duran ve ciddi bir niyeti olan 

insanlara yönelik iken, Çember uygulaması, sınıflandırmamıza göre birinci ve ikinci 

türden insanlar için kullanıldı. O bilenler içindir. Birinci ve ikinci tip insanların ne 

olduğunu bilmeyenler için, bunlar çok materyalist düşünen, deyim yerindeyse şeytana 

büyük ölçüde bağımlı olan insanlardır, ya da şeytanın köleleridir. Hisler yoluyla 

herhangi bir algıya ulaşmaları son derece zordur, Sevginin ne olduğunu bile anlamaları 

zordur vb. Bu nedenle, bu tür insanların yardıma ihtiyacı vardı. 

Lotus pratiğini ele alırsak, ona sadece kendi bilinç seviyesinde aşina olduktan sonra, 

insan onu nasıl uygulayacağını, ne yapacağını ve hangi aşamalarda olduğunu anlar ve 

bu yolu bağımsız olarak takip edebilir. Çember uygulamasına gelince, bu durumda bir 

öğretmene, bir danışmana veya benzerine ihtiyaç vardır. Ve danışmanın rolü tam 

olarak kişiye kendi bilincini gözlemlemeyi öğretmekti; yapılacak ilk şey budur, 

böylece kişi bilincin kendisi olmadığını anlar. Sonuçta, dürüst olalım, neredeyse 

hepimiz bilincin biz olduğumuza inanıyoruz. Gelen düşünceler ve görüntüler (bunu bir 

kereden fazla tartışmıştık), onların bize ait olduğuna, düşünenin, imgeyi yaratanın biz 

olduğumuza ve aslında bilinç olduğumuza. Doğru mu? 

Bu durumda, tüm fikir, kişiye bilincin kendisi olmadığını, kişinin korkması ve kontrol 

etmesi gerekenin o iblis veya şeytan olduğunu anlamasını öğretmekti. Şeytanın onu 

tuzağa düşürmesinden korkmalı. Ve bakın, küçük bir nüans daha var, biraz konuyu 

dağıtacağım. İnsanın bilincinden korkması gerekiyordu. Şeytandan korkması 

gerekiyordu. Tanrı'ya gelince, O'nu sevmesi gerekiyordu. Ve tersi değil. Ama daha 

sonra her şey değişti. Her şeyin nasıl kolayca manipüle edildiğini görüyorsunuz. Ama 

mesele bu değil. 

O halde insan öncelikle bilincin kendisi olmadığını anlamalı, gözlemlemeli ve her şeyi 

anlamalıdır. İkinci olarak, kendisinin Şahsiyet olduğunu, yaşamıyla hem birincil hem 

de ikincil bilinci ve tüm bu düşünce formlarını ve imgelerini finanse edenin tam olarak 

kendisi olduğunu anlamalıdır; bunu zaten tartışmıştık. İnsan ancak ondan sonra bir iç 

diyalog başlatabilirdi. Öyle mi? Ya da aslında sevmeyi öğrenmesi ve bu Sevgi gücünü 

en azından bir karşılık gelene kadar Ruhsal Dünyaya yönlendirmesi gerekiyordu. Ve 

insan, Ruhsal Dünyaya, yani ruha, sadece açıklığa kavuşturmak için, kendi ruhuna 

gönderdiği Sevgiye en azından en ufak bir yanıt almaya başladığında ve oradan bir 

yanıt aldığında, sadece o zaman bu insan Çember uygulamasını yapmaya başlayabilir. 

Ondan önce, onu hazırlıyorlardı. Temel farkın olduğu yer burasıdır. 

Başka, ciddi bir farkı söyleyebilir miyim? Bir insan Çember uygulamasını yaptığında, 

[dikkatini dağıtan şeyi] çemberin dışına zorlar. Bir çift yaratır: Şahsiyet ve ruh veya 

Ruhsal Dünya ve hepsini içsel çembere alır. Başka bir deyişle, o bir nevi çemberin 



içindedir, ama sanki bilinci, tüm düşünceleri ve dikkatini dağıtan her şeyi, yani tüm 

dünyayı çemberin dışına zorluyormuş gibidir. Açıktır ki, başlangıçta her şey bilinç 

seviyesinde, hayal gücü seviyesinde gerçekleşir, bu ilk aşamadır ve daha sonra her 

şeyin algılanması seviyesinde gerçekleşir. Ve bu çember giderek genişler. Şahsiyet ve 

ruh arasındaki bu bağlantı ne kadar güçlü olursa, kaynaşma ne kadar yakınsa, çember 

o kadar büyük ve iblis kişiden o kadar uzaktır. Bu da bilincin sunduklarını reddetmek 

için iyi bir yöntem. Her şeyi değil, vurguluyorum, ama olumsuz olan ve kişiye zarar 

verebilecek olan şeyler, o görüntüler ve diğer birçok şey. Böylece bu daha basittir ve 

mücadele etmek daha kolaydır. 

Bunu şöyle anlatacağım, ilk aşamalarda hatta imgeleme seviyesinde bile, insan Ruhsal 

Dünyayı hisler vasıtası ile algıladığında, gerçek Sevgi üretildiğinde, kişi sanki bir 

çember içinde olduğunu hayal eder. Tüm bu düşünceler, iblisler çemberin dışındadır 

ve bu çizgiyi geçemezler. Neden? Kişi bunu kontrol eder. Sonuçta küçük bir alanı 

kontrol etmek çok daha kolay değil mi? Bu arada, kendi bilincini gözlemeyi uygulayan 

kişi onun sınırsızlık olduğunu, onun bir evren olduğunu anlar. Bilincimiz 

genişleyebilir, gezegenleri ve diğer her şeyi kucaklayabilir. Evet, hayal gücü 

seviyesinde, ama yine de. Oysa bu durumda, çember tarafından sınırlanan kesin 

sınırlar vardır ve kimse oraya üçüncü olarak giremez. Sadece bir insan ve Ruhsal 

Dünya (Şahsiyet olarak insanı kastediyorum). 

Ve sonra her şey neredeyse Lotus'taki gibi gelişir. Yani, Sevgi yoğunlaşır, vb. Lotus'ta 

iken, her şey kesinlikle çok daha basittir. Onlarca yıl sürebilecek hazırlık aşamaları 

yok, o kadar da mücadele yok. Ama görüyorsunuz, insan birinci veya ikinci türdense 

ve belirli eylemler istiyorsa, bilirsiniz, bazı görevlere ihtiyacı var, bir şeyler yapması, 

bir şeye karşı savaşması gerekiyor, bu durumda, tam olarak gerekli olan budur.  

Tatiana: Birinci ve ikinci türden insanlar çoğunluktadır (İgor Mihayloviç: Evet, çok 

var). Bu, Çember uygulamasının neden daha popüler olduğunu açıklıyor ya da bir 

şekilde… 

İgor Mihayloviç: Evet, hem daha popüler hem de daha erişilebilir idi. Ama yine, 

Lotus gizli bir bilgi gibiydi. 

Tatiana: Lotus'un en azından belirli bir tanımı olduğunu söylediniz, oysa ortaya 

çıktığı gibi Çember uygulaması devam etti… 

İgor Mihayloviç: Bir öğretmenden bir öğrenciye. Ama bununla birlikte, her yerde 

kullanıldı. Takip etsek bile… ve pek çok faktör var. Her şeyden önce, insanlar iletişim 

kurarken her zaman bir çember içinde oturdular. Çembere kimsenin girmemesi 

gerekiyordu. Bunlar bu öğretinin çok net kuralları, diyelim ki bu bütün bir öğreti. 

 

Tatiana: Bu arada, bu hadislerde çok açık bir şekilde anlatılıyor, çünkü benim için de 

ilginçti, çünkü Peygamber (s.a.v.) ümmeti ile, takipçileri ile bir araya geldiğinde onlar 

da bir çember şeklinde oturuyordu. En azından, "Biri gelirse, bir başkasını otursun 

diye birini ayağa kaldırmayın, çemberde oturması için daha yakına oturun..." diye 

anlatılıyor. 



İgor Mihayloviç: Veya çemberi genişletmek.  
 

Tatiana: Evet, bu çemberi genişletmek. Veya ayrıca bir an vardı...  

 

İgor Mihayloviç: Bunlar, bu teknikte mevcut olan, tanımlanmış, diyelim ki, dolaylı 

olarak açıklanan kurallardır. 

 

Tatiana: Çemberin içinde durmak neden yasak? Sonuçta İslam'da Allah'ın Peygamber 

aracılığıyla, çemberin ortasında duran kişiye lanet ettiği de açıkça belirtilmiştir. Bu 

neden böyle? 

İgor Mihayloviç: Evet. Çemberin ortasında duran herkesi lanetler. Biliyorsun, bir 

paralel çizeceğim. Son videomuzda, dersler sırasında, insanlar manevi uygulamalarla, 

grup dersleriyle vb. meşgul olduklarında, genellikle kendilerine dikkat çekenler 

olduğundan bahsetmiştik: bir insan ayağa kalkar ve bir şeyi boş yere gevezelik eder 

veya tartışmaya, bir şeyi kanıtlamaya başlar, tamamen konuşmanın konusu dışında. 

Bunu ne için yapıyor? Dikkat çekmek için. Yani, bu şekilde tüm grubun istikrarını 

bozuyor. Örneğin, bir grup duygusal arınma yaşıyor, kendini arındırma gerçekleşiyor, 

bilincin nasıl çalıştığını, şeytanın hangi hilelerini deneyimlemeleri gerektiğini, 

onlardan nasıl uzaklaşacaklarını, neyin zamanında ve nasıl durdurulması gerektiğini 

öğreniyorlar - ama burada, biri ayağa kalkar ve ortaya çıkan her şey hakkında 

gevezelik etmeye başlar. Veya hatta konu ile ilgili, ama farklı bir yönde. 

Ve bu hemen hemen her derste, sık sık olur... dedikleri gibi, "Aynı çirkin suratlar ve 

bu gerçekten berbat." Doğru mu? Çoğunlukla, biri kışkırtır, birkaç kişi bunu alır ve 

bundan dolayı tüm grup sıkıntı çeker. Başka bir deyişle, grup kendi hayatını, kendi 

enerjisini ve zamanını, manevi bilgi için değil, bu insanların dikkatini ve hayatını 

çekmek için gelen egoistlere bir şeyler kanıtlamak için harcar. Bunu anlamıyorlar ve 

bilmiyorlar. İçsel olarak, manevi derslere gidiyorlar ve bir şey istiyorlar: ya kendilerini 

bir şeylere aşina olmak ya da yeni bir şey öğrenmek. Ama şeytan onları tam olarak 

Hayatı elde etmek isteyenlerden Hayat almak için gönderir. Görüyorsunuz, bu yüzden 

çemberin içine giren, tüm insanların dikkatini çeker. 

Tatiana: İnsanları kendine odaklar. 

 

İgor Mihayloviç: Herkes ister istemez ona odaklanır. Ve hayatlarını elinden alır. İşte 

bu yüzden Allah, Muhammed Peygamber aracılığıyla çemberin ortasına oturanları 

lanetlemiştir. 

 

Tatiana: Yine de, insanlar neden çemberin merkezine, diyelim ki çemberin bu 

merkezi olmaya bu kadar çok hevesleniyorlar? (İgor Mihayloviç: insan arzulamaz). 

Çünkü bilinç de onları bir yerde bir şey hakkında aldatıyor olmalı. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanlar çok istemezler, onları iten bilinçtir. 

 

Tatiana: Doğru.   

 



İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, basit bir soru: İnsanlar neden saçlarını sıra dışı 

renklere boyar, kışkırtıcı giyinir, tuhaf dövmeler yaptırır ya da her tarafına piercing 

takarlar? Neden? Dikkat çekmek için. 

 

Tatiana: Sistem onlara bazı teşvikler veriyor, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ne kadar çok dikkat alırlarsa, o kadar çok içsel afyon 

alırlar: endorfin veya başka bir şey ve insan bu anda yükseliştedir, yani, kendini harika 

hisseder, iyi hisseder. Ama insanlardan dikkat almayı bırakır bırakmaz, depresyona 

girmeye, aşırı özeleştiri yapmaya başlar ya da en basit tabirle sistem, gidip tekrar 

dikkat çekmesi için ona baskı yapmaya başlar. Her şey çok basit. 

 

Tatiana: Biliyorsun, bir keresinde, insan çok fazla dikkat çalmayı öğrenmişse ve 

aniden kendini kimsenin olmadığı bir ortamda bulursa, sistemin aynı miktarda dikkat 

almak için ona geleceğini söylediğini hatırlıyorum.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Ama bu kez,  onun elinden alacaktır.  
 

Tatiana: Kesinlikle ondan. 

 

İgor Mihayloviç: Bir çok popüler insanın hayatına bakalım. Küçük bir ilgi daha var. 

Diyelim ki, çok, çok ünlü olan insanlarda büyü neden işlemez: ekranlardan hiç 

gitmeyen başkanlar veya bazı ünlü icracılar? Ekranlarda oldukları anda, görüntüleri ve 

isimleri çok sayıda insan tarafından bilindiği ve çok sayıda insan kendi içlerinde o 

hayali görüntüleri uyandırdığı sürece - büyü onlarda işe yaramaz. İşe yarar, ama 

birinin üstesinden gelmek için ne tür bir güce sahip olması gerektiğini hayal edin… 

 

Tatiana: Sistemin kendisi onları koruyor, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Direnci yenmek için, sistemin kendisinin korunması. 

Anlıyor musunuz? Demek istediğim, bu sistem için faydalı ve ilginçtir. Onun gelirinin 

kaynağı, diyelim ki sistemin kendisinin besinidir. İnsan kitleleri zamanlarını, 

hayatlarını harcarlar ve dikkatlerini bu kişinin imajına yatırırlar. Hayal edebiliyor 

musunuz? Elbette sistem varlıklarını koruyacaktır. Ama bakalım o insanların dikkatini 

çekebilecekleri platformu kaybettikten sonra bu insanlara sıklıkla neler oluyor. Aynı 

şeyin basmakalıp olarak neredeyse hepsinde olmaya başladığı yer burasıdır. Nadir 

istisnalar dışında, kişi yaşam tarzını büyük ölçüde değiştirdiğinde, bir şeyi 

kavradığında, onun üstesinden geldiğinde ve yaşadığında. Veya kişinin, diyelim ki, 

dikkat çekmek için başka bir platformu var, sisteme ödeme yapacak bir şeyi var.  

 

Tatiana: Yoksa onu yutar, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Aksi takdirde, onu basitçe yutar. Sadece söylüyorum, herkes her 

şeyin izini sürebilir. 

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, ama Çember uygulamasını özetlersek, aşamaları var. İlk 

olarak, kişi bilinç olmadığını anlar. İkincisi, Şahsiyet olduğunu kavrar. Ve üçüncüsü, 

temasa geçer… deyim yerindeyse ruhuyla bir çift yaratır, tam da bu nokta, değil mi? 

 

İgor Mihajloviç: Bu doğru. İlginç olan başka bir şey de çemberin dışına 

çıkılabilmesidir. Demek istediğim, Çember uygulaması, çember içindeki bir noktanın 

işareti ile tasvir edilir. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, o tek bir varlıktır, ikisi bir 

olur. Şahsiyetin ruhla birleşmesi gerçekleştiğinde, insan bir Melek, yani bir nokta olur. 

Ve bir Melek olduktan ve Ebedi Yaşamı kazandıktan sonra, insan çemberden ayrılır, 

ondan çıkabilir. Bu tür insanlar "çemberin dışına çıkan" olarak tanımlandı. Öyle değil 

mi? 

 

Tatiana: Evet, özellikle Hallac, Peygamber hakkında onun Haramia - "çemberden 

çıkan kişi" - olduğunu söyledi. 

 

İgor Mihayloviç: O çemberden çıktı, evet. Ama yine, Muhammed Peygamberi ele 

alırsak, Lotus'u uyguladı, ama Çember uygulamasını öğrencilerine verdi. Bunun da bir 

onayı var. Ve daha sonra buna karşı çok ciddi bir mücadele oldu (bu ayrı bir videonun 

konusu). 

 

Tatiana: Ama eğer ilk aşamadan bahsedersek - bilinç olmadığınızı anlamak. Sıradan 

bir insan nasıl... gün içinde bilinç olmadığını anlamak için hangi araçlara sahip 

olabilir? 

 

İgor Mihayloviç: Bu şüpheciler için, ne Tanrı'ya ne de başka birine inanmayanlar 

veya tam tersine fanatikler içindir. Biliyorsunuz, çok aptal insanlar var, bunu 

söylemenin başka yolu yok. Üzgünüm dostlar, kimseyi gücendirmek istemem ama 

öyle aptal insanlar var ki şu ya da bu dinin fanatiği oluyorlar. Oysa fanatik kimdir? 

Fanatik, kelimenin tam anlamıyla bir zombidir - kendisine söylenenler dışında hiçbir 

şey var olmaz. Nasıl oluyor da mevcut değil? İnsan manevi yolu takip ederse, sünger 

gibi, yaşayan her şeyi kendine çeker. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Evet, bu Hayatın nerede olduğunu arıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Tabi, elbette. Bu normaldir, doğal bir durumdur. Ama eğer insan... 

Hepsi bu mu? "Bana söyleneni yapacağım: bu kadar çok dua et, bazı dualar, bazı 

ritüeller - ve bu beni Hayata götürecek." Doğal olarak, bu kişi asla bir yere 

gelmeyecek. Bunlar sistemin kendisi ve yine dini kurumlar tarafından aldatılan 

insanlardır. 

 

O yüzden hem ateistler hem de fanatikler için, iş yerinde veya ulaşımdaysanız, araba 

kullanmıyorsanız, günde en az iki kez beş dakika zaman ayırarak için basit bir 

uygulama yapmalarını tavsiye ederim. Beş veya on dakikanız varsa, sadece pratik 

yapın. Tek şey, bilincinizi günde birkaç kez sistematik olarak gözlemlemeniz 

gerektiğidir. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Size hangi düşüncelerin geldiğini, 

zihninizde neler olup bittiğini, orada hangi arzuların olduğunu gözlemlemeye başlayın; 



kendiniz hiçbir şey üretmeyin, kendinizi zorlamayın, sadece tarafsız bir şekilde 

gözlemleyin. 

 

Bazı insanlar, "Hiçbir şeye dikkat etmezsen bu şekilde uykuya dalabilirsin" diyecektir. 

Hayır, uyumazsın dostum. Hala gözlem sürecine dikkati yatırırsınız, ama kendiniz 

herhangi bir düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuyorsunuz, hiçbir düşünceyi 

desteklemiyorsunuz; basitçe, bir nevi kendinizi düşüncelerinizden ayırın ve neler 

olduğunu gözlemleyin. Gözlerinizi kapatabilir ve bu şekilde sizin için rahat ise rahatça 

oturabilirsiniz, böylece hiçbir şey dikkatinizi dağıtmaz. 

 

Böylece, bu basit uygulamayı bile yaparsanız kısa bir süre sonra isteseniz de 

istemeseniz de, kafanızdaki tüm bu karmaşanın bedelini ödediğinizi, ama bunu sipariş 

etmediğinizi ve sizin kendinizin onun üzerinde etkiniz olmadığını kavrarsınız. Ve 

bazen bu düşüncelerden uzaklaşmak son derece zordur, dikkatinizi tarafsızlıkta tutmak 

son derece zordur. Her halükarda şu ya da bu düşünceye kayarsınız ve o size kanca 

atar. Bu noktada, bu kadar basit uygulamalarla bile insanlar manipüle edildiğini, şu 

veya bu imgeye veya probleme çekildiklerini ve onu tartışmaya zorlandıklarını 

anlarlar. Aslında, vakaların %90'ında veya daha fazlasında bunun bugünkü gerçek 

hayatınızla hiçbir ilgisi yoktur. Anlıyor musunuz? Yani, hepsi fantezi ve konu dışı. 
 

Tatiana: Bir de şu soru var, İgor Mihayloviç. Pek çok insan, bireyselliklerini 

kaybetmekten korktukları için ruhsal uygulamaların deneyimiyle temasa geçmekten 

bile korkuyor. Ve ikinci aşamanın, kişinin kim olduğunu, onun Şahsiyet olduğunu 

anlaması gerektiğini söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Şahsiyet olduğunu. Elbette.  
 

Tatiana: Bireysellik sorunu. Bize günde kaç kez insanın kendisi olmadığını 

söylediğinizi çok iyi hatırlıyorum çünkü birincil bilinç var, ikincil bilinç var, bu 

sürüngen beyin var ve Şahsiyet olarak bir insan var. Gün içinde her dakika kimsin? 

 

İgor Mihayloviç: Tatiana, bekle, ikincil bilinçte "benliklerin" bütün bir lejyonunun 

olduğunu düşünelim. Çünkü tek ve aynı kişinin pek çok çeşidini oluşturur. 
 

Tatiana: Aktörlerin. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Dediğiniz gibi, aktörler ve bu rolü Şahsiyete empoze 

ederler. Ve Şahsiyet olarak insan kendini bu aktörle, kendisine dayatılan bu imajla 

özdeşleştirir. Anlamaz… bir yerde hisseder, bir yerde bir şeylerin yanlış olduğunu 

anlar, ama yine de sistemin kendisi ona o kadar çok sorun yüklüyor ki o yaşamaz, var 

olur, şu veya bu şeyi yürüten bir biyomakine gibidir. . Anlıyor musun? Ve burada 

bilincin kendisi bir programcıdır. Sadece insanı sorunlar ile bunaltır. Bu doğru değil 

mi? Dostlarım, kendinizi gözlemleyin, çünkü bu doğrudur. 

 

Ve sen, "Günde kaç kez?" diyorsun. Daha basit bir şekilde ifade edeceğim: İnsanlar, 

kendilerine dayatılan sistemin bu ürünü olmadıklarından şüphelenmeden tüm 

yaşamları boyunca bu şekilde yaşarlar. Bunlar gerçekten empoze edilmiş alışkanlıklar, 



karakter ve diğer her şeydir - o kesinlikle empoze edildi. Ve sistemin insana empoze 

ettiği bu basmakalıp şeyler nedeniyle onu kolayca manipüle eder. Anlıyor musunuz? 

Herkesin kendi ipliği vardır. Bunu, ayağına ve eline ipler bağlı bir oyuncak bebekle 

karşılaştırırdım. Sistem bu ipleri çeker ve bu bizim karakterimiz, bunlar bizim 

alışkanlıklarımız. Yine, kelimenin tam anlamıyla bu oyuncak bebek gibi, sistemin 

kendisi tarafından kolayca kontrol edilir hale geliriz. 

 

İnsanın özgür olabilmesi için ve gerçekten sadece Sevgi vasıtasıyla Ebedi Yaşamı 

kazanabilir. Diyelim ki, yalnızca özgür bir insan, bir yanıt alacak, yani Ruhsal Dünya 

ile bir diyaloğu yeniden kuracak kadar niteliksel ve derinden Sevgi üretebilir. Sonuçta 

şeytan bunu yapmasına izin vermez. Ve burada her şey aslında çok basit. İnsanın 

kölelikten kurtulması, şeytandan uzaklaşması ve Allah'ın tarafını tutması gerekir. 

Hayatı kazanmanın tek yolu budur. Başka bir yolu yok. 

 

Bu nedenle yardımcı olan uygulamalar vardı. Anlıyor musunuz? Hızlı ve iyi bir yol 

var - bu Lotus'tur. Ve Ruhsal Dünya'nın bile var olduğunu anlamakta zorlanan, bilinç 

olmadıklarını, bilincin onların aracı olmadığını anlamakta zorlanan insanlar için bir 

uygulama var.  
 

Tatiana: Lotus pratiğinin içinde görüntü olmadığı için saf olduğunu söylemiştiniz 

(İgor Mihayloviç: İçinde hiçbir şey yok); onun üzerine büyü yapamazsınız, üzerine 

hiçbir şey inşa edemezsiniz. Oysa Çember uygulaması, bilinçle bağa, büyüye daha 

yakın olan birinci türden insanlar için uygundur. Bu nedenle şu soru var: Çember 

uygulamasında görüntüler olduğu ortaya çıkıyor (İgor Mihayloviç: Elbette var) ve bu 

uygulamanın çarpıtılma riski var mı? 

 

İgor Mihayloviç: Var. Gerçekten de, Çember uygulamasında, insan büyüye doğru çok 

daha hızlı dönebilir, başka bir deyişle, daha savunmasızdır. Ama yine, tüm bunlar 

kişiye, ne kadar sağlam durduğuna, gerçekten ne kadar mücadele ettiğine bağlıdır. 

Çünkü, sisteme direndiğinizde, Lotus'ta olduğu gibi Sevgiye dalmadığınızı, sadece 

direndiğinizi de anlamalısınız. Ve bu direniş yoluyla, o şeytanları bir nevi kendinizden 

uzaklaştırarak ve bir çember oluşturarak Sevgiyi de üretirsiniz. 

 

Öncelikle, onları görüyorsun, ikincisi dikkatin dağılıyor, üçüncüsü direniyorsun, bu 

çemberin saflığını koruyorsun. Artı, Sevgi üretmeli ve onu Ruhsal Dünyaya 

göndermelisiniz. Doğru mu? Öyleyse ne kadar meşgul olduğunuza bakın (Tatiana: 

Görevler). Evet, böyle bir çoklu görev. Ve yine, sistemin kendisi ile ilk aşamada yakın 

bir işbirliği nedeniyle, bu genellikle insanlarda büyülü yeteneklerin uyanmasına yol 

açar. Ya da sistem zayıf bir nokta bulur ve insanı çemberin dışına çeker, böyle şeyler 

de olur. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, hemen hemen her dinin Çember'e bir göndermesi var, yani 

bunun farklı varyasyonları var… 

İgor Mihayloviç: Hemen hemen her din değil, her din diyebilirim. Neden? Çünkü 

peygamberlerin getirdiği, verilen İlimler basittir. Ve doğal olarak, sadece iki uygulama 

vardı: ya Lotus ya da Çember. Çember insan kitlelerine verildi. Ve her şey temelde 



onunla başlar, yani manevi yol başlar. Lotus ise seçilmişler içindir. Bir nedenle bu 

şekilde dağıtıldı. 

Yine de dostlar, dürüst olmak gerekirse, bana göre Lotus, Lotus'tur. Orada kimseyle 

kavga etmek zorunda değilsiniz, siz... Eğer Ruhsal Dünyayı gerçekten arzuluyorsanız, 

Tanrı'yı gerçekten hissediyor ve seviyorsanız, o zaman Lotus uygulaması idealdir. 

Ama yine de, eğer kişi komplekslerle doluysa, bu durumda Çember kesinlikle 

kullanılmalıdır. Ya da kişiye basitçe, diyelim ki genel olarak o değişmiş hallere nasıl 

girebileceğini açıklamak için bile, bazılarının dediği gibi, en azından biraz bilinçten 

uzaklaşmak, en azından bir şeyler öğrenmek, bu bazı meditatif uygulamalar olsun ya 

da manevi olanlardan bahsetmiyorum bile, elbette basit ve anlaşılır bir araca ihtiyacı 

vardır. 

Tatiana: Ama ilginçtir ki, eğer bu Sufizmi ele alırsak, o zaman muhtemelen Çember 

uygulamasından başladıkları ortaya çıkıyor. Çünkü bu sema pratiği var, meditatif sema 

pratiği (İgor Mihayloviç: Kesinlikle, evet). Ve bir sürü... "Peygamber Çember'den 

çıkan Haramia'dır" diyen o el-Hallac, çok açık bir şekilde tarif ediyor (konuşmamıza 

hazırlanırken okudum), çok açık bir şekilde bir noktası olan bir çemberi tarif ediyor. 

Bu dairenin merkezinde bir nokta olduğunu yazıyor. (İgor Mihayloviç: Bu bir çift). 

Ve bu noktanın Hakikat olduğunu söylüyor, evet. Esasen, Hıristiyanlıkta da öyle 

söyleniyor ve biz bunu videolardan birinde, Yaşam Çemberi videosunda belirttik, 

"merkez Tanrı'nın Kendisidir" diyen Abba Dorotheus vardı. Doğru, ve gerçek şu ki... 

İgor Mihayloviç: İnsan kimi arzular, evet. Yine neden Tanrı'yı, neden birleşmeyi, 

yani, birliği elde etmiş bir insanı ifade ediyor? 

 

Tatiana: "Azizler çemberin merkezine taliptir", Hıristiyanlıkta bunu böyle 

tanımladılar. 

 

İgor Mihayloviç: Böylece Çember uygulaması tüm dinlerde iz bıraktı. Basitçe ifade 

edelim. Hıristiyanlıkta, bu binaların etrafında dolaşmanın ritüelleridir. Öyle değil mi? 

İslam'da hac yaparken ne yapıyorlar? 

 

Tatiana: Görünen o ki dinler farklı ama neden herkes bu yürüyüşü bir çember içinde 

yapıyor?  

 

İgor Mihayloviç: Çünkü Allah birdir. Anlıyor musunuz? Basitçe söyleyeceğim: dinler 

sadece dinin efendilerinin cüzdanlarında farklılık gösterir. Kusura bakmayın 

arkadaşlar ama bu doğru. Diğer her şey tamamen aynıdır. Allah birdir. Allah'ın Sevgisi 

birdir. Ve ona ulaşmanın iki yolu vardır. Üçüncü yol, insan bunu kendiliğinden 

yaptığındadır, böyle şeyler de olur. Doğru mu? Ama her durumda, onu nasıl 

bükerseniz bükün, insan bunu sadece dua uygulamalarıyla, sadece Sevgi üreterek ve 

Lotus uygulaması olmadan, hiçbir şey olmadan elde edebilir mi? Edebilir. Bu daha 

zordur, ama yol belirlendiğinde ve Allah'ı gerçekten sevdiğinde her durumda O'na 

gelecektir. Öyle değil mi? 

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, ya şimdi mabetler, sunaklar ve tapınaklar etrafında 

dolaşmak gibi ritüel konusuna değinirsek? 

 

İgor Mihayloviç: Bütün dinler her zaman öğreti olarak başladı, hepsi saat yönünde 

yürüyüşle başladı. Ve başka türlü olamazdı. Bu ilginin manevi olandan maddi olana 

dönüştüğü, bir toplulukta manevi yolu izleyen özgür bir toplumu bir dine 

dönüştürmek, köleler ve astlar yaratmakla ilgilenen bir efendi ortaya çıktığındadır. 

Şeyleri uygun isimleriyle çağıralım. Neden? Bir insan güç peşinde koştuğunda, 

diyelim ki, dini bir toplulukta onu gasp eder ve bu kadar, öğreti bir din haline gelir. 

Sonra her şey hemen değişir ve insanlar farklı bir yöne gitmeye başlar. Onları farklı bir 

yöne yönlendirir. 

 

Basitçe ifade edelim. Onun izinden gitmeyi açıkça emreden Muhammed Peygamber 

vardı, öyle değil mi? Onun yaptığını yapmak. Getirdiği öğretiyi hemen çarpıtmaya 

başlayacak olanların olacağı konusunda uyardı. Müslüman dostlarımız bu sözlerimi ya 

onaylayacaklar, ya da doğru değilse reddedeceklerdir. Muhammed Peygamber hac 

sırasında nasıl yürüyordu? 
 

Tatiana: Ondan önce yapanlarla aynı şekilde - saat yönünde. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Ama daha sonra tüm ümmeti diğer yöne Peygamber'in 

kendisine karşı yürümeye zorlayan Ömer gibi bir halife vardı.  

 

Ayrıntılara girmeyeceğim. İlgilenenler olursa bu konuyla ilgili bir video çekip neden 

olduğunu, ne olduğunu ve nasıl olduğunu tartışabiliriz. Biliyorsunuz, aklı olan ve 

karşılaştırmayı seven, deyim yerindeyse gerçeği arayanlara bir soru sorardım. 

Arkadaşlar lütfen soruya cevap verin, "Halife Ömer ile sözde havari Pavlus'un ortak 

noktası nedir?" İslam'da Halife Ömer'i, Hıristiyanlıkta Pavlus'u kastediyorum. Bilgiyi 

alın, inceleyin, sadece kapsamlı şekilde inceleyin ve insanların neden diğer yöne 

gittiklerinin tüm özünü kendiniz göreceksiniz. 

 

Ezelden beri bir anlayış vardır. Evet, yürüyüş ritüeli vardı ama bunun maneviyatla 

alakası yok aslında. Pratik pratiktir ve dinamik uygulamalar da vardı. Az önce 

Sufilerden bahsettin (Tatiana: Dönen). Bu dinamik bir uygulamadır. Bu yüzden, daha 

açık hale getirmek için, ilk Sufiler saat yönünde dönüyorlardı. Dinin bir dalı haline 

gelir gelmez diğer yöne doğru dönmeye başladılar. Bazı insanların ayrıca bunda kendi 

çıkarları vardı. 
 

Tatiana: Evet, onlar da eşit olarak başladılar ama sonra bir hiyerarşi kuruldu. 

 

İgor Mihayloviç: Eşitler olarak başladılar. Gerçekten neden geri çekildiler? Basit bir 

soru. Neden ayrılıp çöle çekildiler? Tam olarak Halife Ömer, bunu dikkatle 

söyleyelim… 
 

Tatiana: Kur'anı tek bir metin halinde derledi. 

 



İgor Mihayloviç: Evet. Kur'an'ı tek bir metin haline getirdi. O insanlar  pek çok şeyi 

kabul etmediler, çünkü Peygamberi hatırladılar, onu onurlandırıyor ve seviyorlardı, bu 

nedenle geri çekildiler. Onlar gerçekten akıllı insanlardı, Allah Sevgisini ve 

Muhammed Peygambere bağlılığı korudular. Toplulukları biraz çılgın olarak kabul 

edildi (Tatiana: Evet, bir tür garip, tuhaf adamlar), her şeyi doğru isimleriyle hitap 

edelim. Garip davranıyorlardı, el yazmalarını tanımıyorlar, bilgiyi bir insandan 

diğerine aktarıyorlardı ve bilgileri Çember uygulamasına dayanıyordu. İşin ilginç yanı 

bu. 

 

Ve yine, dinamik meditasyonlar uyguladılar. Dinamik meditasyon, döndüklerinde, 

kişiyi tam olarak Şahsiyet olarak hissetmeye başladığı bir noktaya getirir, belirgin bir 

ayrılık vardır. Başka bir deyişle, kişi birincil ve ikincil bilinci hisseder ve kendini 

Şahsiyet olarak hisseder. Böylece her şey bir şekilde yerine oturur. Biliyorsunuz, bunu 

tavsiye etmiyorum, herkesin zevkine uygun değil. Vestibüler aygıtı gerçekten 

yeterince iyi olan bir kişi de bunu uygulayabilir. 
 

Bu ritüel yürüyüşün amacı nedir? Kutsal bir yer vardı. Tamam mı? Ya da deyim 

yerindeyse kutsal bir yerin imgesi olarak alalım. Ve insanlar onun etrafında yürüyordu. 

Bu sembolik bir hareketti. İnsanlar maneviyata doğru hangi tarafa yöneliyor? Sağ 

taraf. Neden? Çünkü bütün dinlerde her zaman "Sağınızda bir Melek, solunuzda ise 

şeytan vardır" denilmiştir. Böylece melek ile, kutsal olan ile, kutsal olana yönelirsiniz. 
 

Tatiana: Ona saygı gösterirsin. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Daha sonra, büyü ayinlerinin performansı, ölülerin anılması 

(Tatiana: Savaş büyüsü, tam olarak), savaş büyüsü - hepsi sol omuz üzerinden yapıldı, 

yani her şey akışa karşı gitti. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Evet, tam olarak. 
 

İgor Mihayloviç: Yanıt bu. Basit bir örnek verelim, uzağa gitmemize bile gerek yok. 

Ortodoks Hristiyanlığı alalım. Ortodoks Hristiyanlıkta, yakın zamana kadar… 

 

Tatiana: Evet, on yedinci yüzyıl.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru, saat yönünde yürüyorlardı.  

 

Tatiana: Patrik Nikon…  
 

İgor Mihayloviç: Tam olarak. Patrik Nikon, devrimci.. 
 

Tatiana: Kilise reformunu getirdi.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Herkesi saat yönünde değil, saat yönünün tersine yürümeye 

zorladı. Bu patrik gerçekten ne istiyordu? Ne için çabaladı? İstanbul'u fethetmek için 

çabaladı, değil mi? 

 



Tatiana: Evet, siyasi bir güdüsü vardı. Çar Alexey Mihayloviç ile birlikte. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Nikon sıradan bir patrik değil, Ekümenik olan, temelde en 

kutsal, en zengin ve en güçlü olmak istiyordu. Bunun için çabaladı. Ve Yunanlılar da 

ona tüm bunların ne anlama geldiğini açıkladığı zaman, hemen her şeyi değiştirdi, öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: Sadece o zamanlar insanlardan, Eski Müminlerden çok büyük bir direniş 

vardı. Bu dinsel törenlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda Venedik ve 

Floransa'dan yeni literatür getirildi. Ama insanlar kıyasladılar ve (İgor Mihayloviç: 

Elbette değiştirmeler oldu), bu literatüre gerek olmadığını anladılar. Ve onlara karşı 

çok şiddetli zulüm, acımasız, çok acımasız işkenceler yapıldı. 

 

İgor Mihayloviç: Öldürüldüler, işkence gördüler ve öldürüldüler. Yani dostlarım, 

sadece hayal edin: ruh ile ilgilenen ve sevgiye yol açması gereken dini bir 

organizasyon. Ve bu aslında İsa Mesih'in öğretisine dayanmaktadır: "Sol yanağınıza 

bir tokat atarlarsa, sağ tarafı onlara çevirin." Onun öğretisi, barışçıllığa ve kötü olan 

her şeyin inkarına dayanıyordu. Ve O bir örnekti. Doğru mu? İnsanlar O'na işkence 

edip çarmıha gerdiğinde onları korudu, yok etmedi. Sabır gösterdi ve ayrım 

gözetmeden bağışladı. Ancak o takipçiler birbirlerini sırf ritüalizm için ya da şu ya da 

bu şekilde bazı eylemler gerçekleştirmek için yok ettiler. Neden?  

 

Tatiana: Sade sembolizm adına mı? 

 

İgor Mihayloviç: O basit bir sembolizm değildir. Bu büyüdür, gerçek büyü. Az önce 

kendin "savaş büyüsü" dedin, başka bir büyü. İşte basit bir örnek. İnsanlar saat 

yönünde gittiklerinde, ruhsal olarak içten dışa doğru gelişirler. Ama saat yönünün 

tersine gittiklerinde, bu dışarıdan içeriye doğrudur, öyle değil mi? "Ruhsal olanı 

alırsak, içe doğru olmalı" gibi görünebilir. Ama bu maddi Evren ile ilgilidir dostlarım, 

bu durumda her şey farklıdır. 

 

Anlamanız için size basit bir örnek vereyim. Temel bir parçacığı ele alalım: Bir 

parçacık durumunda olduğu sürece, dönüşü saat yönünün tersinedir. Bir dalga veya 

enerji durumuna geçer geçmez dönüşü saat yönünde olur, yani, dönüşü saat 

yönündedir, bu hemen değişir. İşte size basit bir yanıt arkadaşlar. Amacın ne olduğunu 

düşünün. 
 

Ve geçmişte bunu bilmiyorlar mıydı? Bunu biliyorlardı. Anlıyor musunuz? Çünkü 

buna çok dikkat ettiler ve bunun için insanları öldürdüler, “İsa Mesih böyle yaptı” 

veya “Muhammed Peygamber bu şekilde yaptı" diyerek direnenleri ve bunu 

kanıtlayanları öldürdüler. Ve kaç kişi öldürüldü? Özür dilerim, Muhammed 

Peygamber gider gitmez ne başladı? Yakınlarına ve sevdiklerine karşı bile, ona yakın 

olanlar ne yaptı? Neden? “İnancı güçlendirmek” için. İnancı güçlendirmek mi yoksa 

kaosla kontrollü ve esnek bir din kurmak mı? Peki kime hizmet ettiler? Allaha mı 

yoksa şeytana mı? Yanıt bu, görüyorsunuz. İşin en ilginç yanı, Peygamber gerçekten 



neler olacağını biliyordu, her şeyi önceden öngördü ve anlattı. Hatta kızı Fatma'yı 

bunun olacağı konusunda uyardı. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, neden çevresinde Hakikati çarpıtacak bazı kimseler 

olduğunu bilerek, tıpkı İsa gibi, Peygamber her şeyi çok iyi gördü ve herkesin özünü 

çok iyi anladı… 

 

İgor Mihayloviç: Şeylere doğru isimler verdi. Evet.  

 

Tatiana: Ve şeylere doğru isimler verdi, ama neden bunu engellemedi? 
 

İgor Mihayloviç: Neden onları kovmadı? 

 

Tatiana: Evet, neden o insanları kovmadı? 

 

İgor Mihayloviç: Daha sonra öğretiyi değiştirecek olanları, ismini takas edecek 

olanları kovmadı, değil mi? Daha sonra gerçek öğrencilerini öldürecek olanları. 

Sonuçta biliyorlardı. İsa biliyordu ve Muhammed Peygamber biliyordu, ama onlar 

bunu yapmadılar. Ve birçok insan şöyle bir soruyla gelebilir: "Nasıl olur? Üstelik, 

bildikleri zaman, onlardan kurtulabilirlerdi, hepsi bu." 

 

Tatiana: Evet, bu mantıklı.  

 

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar, onların bildiği bir yasa var. Örneğin bir grup var ve 

grupta her zaman bir iletken vardır. Yani sistemin en çok baskı yaptığı biri var, zayıf 

bir halka, bir kişi olsa bile. Ve eğer İsa, varsayalım, o Petrus'u kovsaydı (Pavlus onun 

yakınında bile değildi), Petrus'u kovmuş olsaydı ve Muhammed Peygamber Ömer'i 

kovmuş olsaydı, başkaları ortaya çıkardı. Sistem onlara yakın olan diğerleri arasından 

birini köleleştirmek için her şeyi yapardı. Bu nedenle, bunu bilerek ve anlayarak, 

sadece görmezden geldiler. Hangi anlamda görmezden geldiler? Peygamber Ömer'i 

kaç defa azarladı, herkesin önünde? İsa Mesih Petrus'u kaç kez azarladı? Ona, özür 

dilerim, taş dedi. Cephas bir сephas'dır. Ve sonra birden Petrus oldu. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, şüphe eden.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bakalım, kim bir din kurdu? Aslında o Meryem,.. Yani 

Mary Magdalene (Mecdelli Meryem), o Mesih'in sevgisidir, Mesih'in Kendisini 

sevendir ve Mesih de onu sevdi. Ve ona fahişe ve orospu diyorlardı. Sonuçta, bunu ilk 

başlatan Petrus idi.  

 

Tatiana: Daha yakın zamanda bu kaldırıldı, ancak insanlar bunun kaldırıldığını bile 

bilmiyorlar. 
 

İgor Mihayloviç: Aktif olarak teşvik edildi, ama daha sonra kaldırıldı. Bu iki bin yıl 

sonra yapıldı, deyim yerindeyse (Tatiana: Evet. Bu bilince kazınmış durumda). Ama 

neden? 

 



Tatiana: Onlar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, elbette.  
 

Tatiana: Böylece, Allah'ın elçilerinin, bu insanların zaten mahkum olduğunu bildikleri 

için durumu olduğu gibi bıraktıkları ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Manevi yönden o 

insanlar zaten… Başkalarını korumak için… 

İgor Mihayloviç: Onlar sistemin nasıl çalıştığını çok iyi anladılar, şeytanın oyunlarını 

biliyorlardı. Doğru söylüyorsun, "başkalarını korumak için". Çünkü şeytana hizmet 

etmeyen, onun pençesinden kurtulan insanlar vardı. Oysa onunla oynayanlar vardı. 

Anlıyor musunuz? İki şapka takmaya çalıştılar. Büyü için büyüklere geldiler. Bu 

aslında apaçık. Ve büyükler bunu biliyordu. Eğer onu dışarı atarlarsa, sistemin baskı 

uygulayacağını ve iyi insanlardan birinin hayatını alacağını biliyorlardı. Her şey çok 

basit. 

Ve ikisi de İsa Mesih'in öğretisinin ve Hz. Muhammed'in öğretisinin din olmaya 

mahkûm olduğunu biliyorlardı. Ve ikisi de bunun hakkında konuştu. Hatta 

Muhammed Peygamber bunun hakkında açıkça konuştu. Bu aslında biliniyor. Ama 

bununla birlikte, Muhammed Peygamber gelecek için çok derin ve ciddi bir zemin 

hazırladı. Bunun o dönemde yaşayanlar için değil, zamanın sonunda yaşayacak olanlar 

için olduğu gerçeğine tam olarak güveniyordu.” Diğer bir deyişle… 

Tatiana: Evet, elbette. Bugün bile, pek çok insan sanki bugünlerde doğrudan kendileri 

için, bu zamanda yaşayanlar için yazıldığını düşünüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, çünkü o insanları hazırlamak için geldi. Öyle ki, şeytanın 

tüm direnişine rağmen, tüm ümmet arasında Allah'a bağlı olan Muhammed'in hakiki, 

gerçek takipçilerini yetiştirebilecek o gerçek tohumlar, Hakikat tohumları kalacaktı. 

Zamanın sonunda doğru zamanda, Muhammed Peygamberin  sözünü ettiği kişinin 

yardımına kim gelecek ve bu dünyayı korumaya, tüm insanlığın hayatta kalmasına 

yardımcı olacaktı? Denildiği gibi, Peygamber tüm insanlığın korunması adına aslında 

elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Birilerini eğitmek için değil, hepimizi kurtarmak 

adına. O hepimiz için geldi. Bunun hakkında konuşmadı mı? Ama daha sonra, her şey 

büyük ölçüde değişti. Nasıl olduğunu görüyorsunuz… Hayat bu, bu normal. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ne kadar ilginç yeni bir konu açılıyor, az önce gündeme 

getirdiğin konu.  

İgor Mihayloviç: Neden yeni? Yeni değil, bu hayatın gerçeği. Bu gerçekten 

bilinmiyor mu? Buna rağmen neden tartışılmıyor? Merak ediyorum. Yine, bakın, 

İslam'da iki milyara yakın insan var ama neden tartışmıyorlar, neden doğruyu 

söylemiyorlar? Neden pek çok Hadis'in bizzat Peygamber'e ihanet edenler, 

Müslümanların - Peygamber'in uğruna geldiği insanların- çıkarları için değil de dini 

örgütün çıkarları için hareket edenler tarafından sunulduğunu söylemiyorlar? O 

hadisler neden o kişi tarafından uydurulmuş... İnsanlar bunları kimin uydurduğunu, ne 



uydurduğunu ve buna nasıl karşı çıkılacağını biliyorlar. İnsanlar neden bunun 

hakkında konuşmuyorlar? Neden bugüne kadar dinlerini kendileri arındırmadılar? 

Aslında bu inançtır, biliyorsunuz. "İnancın" ne olduğu nasıl anlaşılır? Benim 

anlayışıma göre, yanılıyor olabilirim, arkadaşlar, yanılıyorsam düzeltin, yanıldığımı 

söyleyin, biz de düşünelim, belki de doğrudur. Ama benim anlayışıma göre, eğer bir 

insan manevi yola girerse, kesinlikle Allah'a ulaşmalıdır. Aksi takdirde, neden bu yola 

girsin ki? Şeytana sakince hizmet edin. Bir alt şahsiyet olursunuz. Ama, şeytana 

dürüstçe, içtenlikle ve adanmışlıkla hizmet ederseniz, olağanüstü bir enerjiye 

sahipseniz ve kimseyi umursamıyorsanız, şeytanın kölesi olursunuz, o zaman şeytan 

sizin için diğerlerinden daha iyi koşullar yaratacaktır. Gerçi çok uzun sürmeyecek, 

daha sonra her şeyin bedelini ödeyeceksiniz, ama bu daha sonra olacak. Aslında 

şeytanın köleleri şimdi yaşamaya alışkın değildir, onlar "sonrasını" düşünürler. 

Şeytanın köleleri her zaman daha sonra yaşayacaklarını beklerler. Bilinç onları bu 

şekilde kandırır. Ruhsal Dünyaya gerçekten ilerleyenler ise sadece "sonrasını" 

düşünmekle kalmaz, şimdi Yaşamaya başlarlar. 

Tatiana: İlginçtir ki, bu İslam'da müminlerden ve günahkârlardan bahsederken 

çemberden de söz etmişlerdir. "Günah işleyen, diyelim ki bir şey çalan veya zina eden, 

küçük çemberden büyük çembere gider" derlerdi. Küçük daireye iman denirdi - bu 

inançtır, büyük daire ise bir din olarak İslam'dır (İgor Mihayloviç: Doğru). Ama 

büyük çemberi geleneksel olarak konuşursak, sadece müşrik olduğunuzda terk 

edebilirsiniz… 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, şeytana hizmet etmeye gittiğin zaman. Ama şeytana hizmet 

etmediğin sürece günah işledin, küçük çemberden çıkıp büyük çembere giriyorsun, bu 

böyledir.  
 

Tatiana: Yani, deyim yerindeyse, bu arkadaş topluluğu içinde kalıyorsunuz. 

 

İgor Mihayloviç: Yine… Elbette, bütün bunlar tanımlandı ve anlatıldı, çember 

öğretisinde sözlü olarak tanımlandı ve anlatıldı. Biliyorsunuz, ilginçtir ki, "bu insan 

haklıdır", "o doğru insandır", "doğru bir insan" gibi ifadeleri hepimiz biliriz, bu arada 

"sol tarafta olan insanlar" vardır. "Sol taraftaki" insanlar kimlerdir? Onlar  

"dışlananlar"dır, bizimle ilgisi olmayanlar, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet. "Sol görüşler", "sağ görüşler"… 

İgor Mihayloviç: Yine… Evet, sağa doğru ve sola doğru bir hareket. Burada üzerinde 

durulması gereken çok şey var. Esasen bunu herkes biliyor, herkes bunu gördü ve 

karşılaştı, sadece bunun hakkında düşünmediler. Ama onun anlayışı ve bilgisi 

korunmuştur. Farklı bir sorum var. Bugünlerde bunun açıklamalarını bulmak neden 

son derece zor? Sonuçta bakın, örneğin, Çember uygulaması 1200 yılına kadar kesin 

olarak, İsa'nın gerçek takipçileri tarafından, yani Katharlar ve onlar gibileri, yok 

edilene kadar yapıldı. Ama özellikle bu uygulamayı gerçekleştirdiler. Ne ahmaklıkları 

ne de aptallıkları vardı. Yine hepsi bir çember içinde oturdular ve iletişim kurdular. 

Aslında İsa ve Peygamberin bir diyalogu vardı. Monolog ne zaman başladı? (Tatiana: 



Dinler oluştuğunda.) Din kurulduğunda ve bilgi öldürüldüğünde, öldürülmedi, ama 

çarpıtıldı ve maddi, bir tür karlı maddi parçaya dönüştü ve hepsi bu, monolog başladı - 

bir aktör sahnede, diğerleri seyirciler arasında ve dinliyorlar ve itaat ediyorlar. 

Oysa, tekrar söyleyeceğim: Hem Peygamberin zamanında hem de İsa Mesih 

zamanında herkes eşitti. Çünkü çember insanları eşit kılar. Öyle değil mi? Sohbetler 

vardı, herhangi bir tür vaaz yoktu ya da başka bir şey, bilirsiniz… Yine, bu aptallık. 

Sen ve ben bunu son videolardan birinde zaten tartışmıştık. İnsanlar ellerinde aynı 

literatürü tuttuğunda, aynı sayfaları okuduğunda, sahnede bir oyuncu ve özür dilerim 

seyirciler arasında köleler var. Evde okuyun. Neden geldiniz? Okumak için mi? 

Gelmek, deneyimleri paylaşmak ve ilginç bir şeyler öğrenmek ilginçtir. Doğru mu? … 

Paylaşacak ne var? Biliyorsunuz, boş bir şey size hiçbir şey öğretmez. İçsel olan 

yoktur, paylaşacak bir şey yok. Tam da bu nedenle kurallar detaylandırıldı, insanlar 

toplanır ve en önemlisi ne için toplanırlar? Vergi ödemek, bilirsiniz, paylaşmak için... 

gelirlerini paylaşmak. İslam'da vergiyi kim getirdi, yani para toplamayı? Peygamber 

döneminde böyle değildi.  

Tatiana: Bu isimden bugün söz ettik. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, aynı tiksindirici kişilik. Ve bunu Hıristiyanlığa kim soktu? 

Yine aynı tiksindirici kişilik. Doğru mu? Hristiyan olanı kastediyorum. 

 

Tatiana: Sanırım izleyicilere hitap ettiğin sorunu yanıtlamaya başladık bile. 

  

İgor Mihayloviç: Haklısın, bırakın insanlar kendileri bulsun (Tatiana: Karşılaştırsın), 

evet ve eğer ilgileniyorlarsa karşılaştırın. Gerçeği gerçekten bilmek istiyorlarsa, 

gerçekten bir şey için çabalıyorlarsa, en azından bilgi için, bilirsiniz, aslında gerçekte 

nasıl ve ne oldu ve neden. Çünkü kendiniz görene kadar, kendiniz keşfedene kadar 

anlamayacaksınız. Bir şeye gerçekten ilgi duyuyorsanız ve sadece zaman geçirmekle 

kalmıyorsanız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: İlginç olan da Hallac'ın Çember'i, Çember uygulamasını anlatırken çemberin 

kendisinin tezahür etmediğini ve yaydığı kokudan onu tanıyabileceğinizi söylemesidir. 

Ve eğer bu çemberden gelen koku olmasaydı, çembere giden kafile onu tanıyamazdı. 

Oraya girebileceğiniz bir kapı olmadığını, sadece çemberin ortasındaki noktadan (İgor 

Mihayloviç: Sevgi vasıtasıyla), yani Hakikat olan Sevgi vasıtasıyla girilebileceğini. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, çünkü içten dışa yaratıyorsunuz. Bir çift yaratıldığında - 

Şahsiyet ve Ruh - çember içten dışa doğru gider. Bu yüzden onu tam olarak gücünüz 

olduğu zaman yaratabilirsiniz. Ve güç size sadece Ruhsal Dünya size Sevgisini 

verdiğinde verilir. Kendi gücünüz şeytana karşı direnmenize yetmeyecektir. Çemberin 

bu öğretisinin temel aldığı şey buydu. 

 

Tatiana: Sevgili ile bu çiftin yaratılması çok önemlidir. Çünkü aksi halde bu bir 

döngüdür. Yani, siz sürekli… Pek çok insan şunu dener: "Bütün bu takıntılı düşünce 

ve görüntülerden nasıl kurtulabilirim?" (İgor Mihayloviç: Çember pratiği aslında bu 



konuda yardımcı olur.) Ruhun, çiftin anlayışı uzaklaştırıldığında, o zaman bir döngü 

içinde, Samsara çarkının çemberinde yürürsünüz, doğru, ki bundan kaçamazsın… 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda, evet. Bu da çok şeyi yanıtlıyor. Aynı zamanda çok 

ilginç - "Samsara çarkından kaçmak için" vb. Esasen, hepsi bir ve aynı şeydir. 

Arkadaşlar, herşey çok basit. Biliyorsunuz, size neyin ne olduğunu ve neyin neyi takip 

ettiğini açıklamak için biraz kabataslak, yüzeysel bir şekilde ifade ettik. Diyelim ki, 

Çember ve Lotus uygulaması arasındaki fark, söz verdiğimiz gibi, yüzeysel olarak 

kelimenin tam anlamıyla. Sadece iki uygulama arasındaki farkı açıklamak için. Öz 

aynıdır - Ruhsal Dünyaya gitmek. Basitçe söyleyelim, biri sonlu, diğeri ise hiç 

bitmiyor. Lotus'u kastediyorum... Lotus'un sınırına ulaşmak imkansızdır. 

 

Tatiana: Ayrıca çembere öğrenci getirenin bir öğretmen olduğunu söylediniz, oradan 

kendi başınıza gidiyorsunuz, Tanrı sizin öğretmeniniz. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, elbette. Ve oradan kişi kendi başına yürüdü. Çünkü öğretmen 

çembere giremez, konu bu. Çemberde Tanrı ve siz varsınız ve hepsi bu. Bu nedenle, 

tekrar söyleyeceğiz, Çember uygulaması sadece Şahsiyet tarafından gönderilen 

Sevgiye bir yanıt olduğunda başladı. 

 

Tatiana: Hristiyanlıkta da ayrıca "Gittiğiniz zaman Tanrı sizi karşılamaya gelir diye 

sözedilir (İgor Mihayloviç: Bu doğru). Ve o zaman, sevdiğinizde, sürekli olarak Sevgi 

Dolu Olana bakarsınız ve ne kadar çok bakarsanız, ne kadar çok sevserseniz bu döngü 

oluşur, bu döngü haline gelir.  

 

İgor Mihayloviç: Yani tekrar… Her şey tekrar Çember pratiğine gider ve tekrar ona 

döner. Bu ilginç bir konu. Aslında diyelim ki arkadaşlarımızın sorusu olursa 

konuşuruz, sorular buna değerse anlatırız. Özür dilerim ama uzun uzadıya sorular 

soruyorlar; Bunun ilginç olduğunu anlıyorum, ancak bu sorular zihinden geliyor. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana:  Evet, bu da oluyor. 
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Biliyorsun, eğer hayatını harcıyorsan, o zaman onu 

başka birinin hayat kazanması için harca. Doğru mu?  
 

Tatiana: Her insanın hayatındaki gerçek amaç ve misyon bu olmalıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle. Ama zihinden gelen soruları yanıtlamak, 

bilirsiniz, "Bir dağ neden tepesi ince, altı geniştir?" - bu çok saçmadır. O halde 

arkadaşlar, birbirimizin hayatına değer verelim, birbirimize iyi bakalım ve basit bir 

şeyle başlayalım - birbirimizi sevelim. 

 

Tatiana: Çok teşekkürler İgor Mihayloviç, böyle bir toplantı için.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. 
 



Tatiana: Çok teşekkürler! 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler dostlar. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederler. 

Teşekkür ederim.   


