
ÖLÜMDEN SONRA HAYAT 
 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Bugün, ALLATRA TV stüdyosunda, saygıdeğer İgor 

Mihailoviç Danilov konuğumuz.  

 

İgor Mihailoviç Danilov: Selamlar. Ve Tatiana… 

 

T: Selamlar. Teşekkürler, İgor Mihailoviç. 

İgor Mihailoviç, önceki video İşaret'te son derece önemli konuları gündeme getirdik, 

buna insanın ölümden sonraki kaderi de dahil. Ve bugün, bir çok insanın isteği üzerine,  

bu konuyu daha kapsamlı ve daha ayrıntılı şekilde tartışmak istiyoruz, çünkü bu konu son 

derece önemli.  Ve kişi, insanın ölüm sonrası kaderini düşündüğü zaman, kaçınılmaz 

olarak kendisine bir soru soruyor, "Gerçekte ne için yaşıyorum?" Ve her birimiz, esasen, 

bu soruyu sorduk, "Ölümden sonra hayat var mı?" 

 

Ama kendi deneyimimi, ayrıca diğer insanların deneyimini hatırlayınca, elbette, bilgi 

eksikliği olduğu zaman, belirli bir korku ve bu konu üzerine muhakeme ve tartışmadan 

daha fazla kaçınma ortaya çıkıyor. Üstelik, toplumda, birbiri ile iletişim kurulduğunda,  

oldukça yakın zamanda hem ruh hakkında konuşmak hem de  ölüm hakkında konuşmak 

alışılmış değil. Çoğunlukla duyarsınız, "Dinle, hayatın kutlanmasını bozmayalım, tamam 

mı? İyi bir şeyler hakkında konuşalım!" Ve aslında herkesin ölümü kendi yollarında 

anladığını kavrıyorsunuz, çünkü o ateistler için, ölüm tam yok oluş anlamına geliyor,  

bir tür çürüme.  

 

IM: Sadece ateistler için değil. Gerçekte, ölümü algılamıyoruz. Anlıyoruz ve bunun 

farkındayız, evet,  ölüm kaçınılmaz, herkes ölür,  ama öleceğimizi anlamıyoruz. Bunu 

anlamak istemiyoruz ve bunu kabul etmek istemiyoruz, oysa bunun farkındayız.  Bu 

nedenle insan bir akrabasının, bir yakınının, önemli değil, cenaze törenine gittiği zaman,  

ama, o oradadır ve ölüm ile karşılaştığında, herkeste içsel bir korku olur.  

 

T: Bu gerçekten böyle.  

 

IM: Çünkü gerçeklik bizi rahatlık bölgemizin dışına iter. Bilincimizde kendimiz için, her 

şeyin iyi olacağı, incitilmez olduğumuz, ölmeyeceğimiz belirli bir rahatlık bölgesi 

yaratırız.  "Evet, beden ölür ve biz ölürüz, ama bu sadece uyku, unutmave dehşet verici 

hiç bir şey olmayacak." Ölüm sonrası kadere gelince, cehennem, cennet - bunlar dini 

masallardır". Kendini inanan olarak görenlerin çoğu bile böyle düşünüyor.Herkes bunun 

onları etkilemeyeceğini umuyor.  

 

T: Aslında, insanlar arasında böyle gönül rahatlığı var, özellikle "esasen, bu  daha uzun 

sürebilir; ölüm sadece daha fazla gelişeceğiniz bir bedende yeni dünyasal bir hayata bir 

aşamadır" dedikleri o dini inançlarda. Bu nedenle, "Neden ölümden korkalım?" 

 

IM: Reenkarnasyon. Evet.  

 

T: "Neden ondan korkalım?" Hayatınızı yönetmeye devam edeceksiniz, daha önce olduğu 

gibi yaşayacaksınız." 

 



IM: O zaman neden önceki yaşamınızı hatırlamıyorsunuz? Önceki yaşamınızın deneyimi 

nerede?  Çünkü bu teoriye dayanarak, Çok fazla hatalar yaptığımız ortaya çıkıyor. Amaç 

ne? Bazı insanlar "ruhun evrimleştiğini" öne sürüyor: bu, ruhun burada olgunlaşmamış 

olarak tezahür ettiği anlamına geliyor,  sonra o olgunlaşır, evrimleşir,  ve her yaşamla 

belirli bir deneyim edinir...". Pekala, tüm bunlar sadece masallar.  

 

T: Tüm bunlar mantığa aykırı: Tanrının bir parçacığı ve... 

 

IM: "Tanrının parçacığı - ve o kusurlu ve burada gelişmek zorunda." 

 

T: Ama başka bir bakış açısı var, bu ruhun arınması, ruhun.. 

 

IM: O kirli miydi, yoksa ne? Tanrının bir parçası kirli, arınması mı gerekiyor? Ve sonra 

ölümden sonra ruhun "dişlerini gıcırdattığı,  kaburgalarını gıcırdattığı" masalları ortaya 

çıkıyor. Ruh... dişlerini gıcırdatıyor." 

 

T: Ve arındırılması gerekli olan nedir?  

 

IM: Sadece bir kaç insan bunun nereden geldiğini ve ruha böyle bir imaj vermenin kimin 

fikri olduğunu düşünüyor. Herkes ruhun Tanrının üflediği can olduğunu anlıyor;  bu bizi 

Ruhsal Dünyanın parçası, onun belirli bir parçası yapan şey,  ve bize o ilahi kıvılcımı 

bahşeden şey. Ve "bu ilahi kıvılcım o kadar olgunlaşmamış ki,  o kadar kirli ki, 

arındırılmaya ihtiyacı var, bir sürü reenkarnasyona ihtiyacı var ruhunuzu bağışlaması için 

Tanrıya yalvarmalısınız." Öyle değil mi? 

 

Değiştirmeleri görmüyor musunuz, arkadaşlar?  Şeytandan başka kim bu tür şeyleri 

insanların kafalarına koyabilir? Başka hiç kimse.  Ruh, Ruhsal Dünyanın parçasıdır, 

Tanrının Kendisinin parçasıdır. Dinler bile böyle söylüyor. Ve bunun kusurlu olduğu 

ortaya çıkıyor? Tanrı kusurlu mu? O zaman kim mükemmel?  Şeytan mı? Bunu kabul 

ederek, kendilerine inananlar diyen insanlar aslında Tanrıyı küçümsüyor,  

anlaşıldığı gibi. Öyleyse, onlar kime inanıyorlar ve kime hizmet ediyorlar?  Şeytanı 

Tanrının üzerine yükseltiyorlar.  Bu insanlar gerçekten inananlar mı? Basit bir soru.  

 

Ve ne yazık ki, bu tür şeylerden çok fazla  var. Ölüm sonrası kader konularında,  

kibarca söylersek, her şey o kadar çarpıtılmış,  saptırılmış ve kasıtlı olarak... korkudan 

dolayı, anlayış yokluğundan dolayı. Ama çoğu zaman kasıtlı olarak, ki bu aslında bugün 

şaşırtıcı değil; insanlar bunun hakkında konuşmaktan korkuyor, çünkü konuşacak bir 

şeyleri yok; sadece ne olduğuna dair cehalet var. 

 

Oysa yine, kadim zamanlarda, insanlar ne olduğunu, neden ve nasıl olduğunu biliyorlardı. 

Bu doğal fiziksel bir süreçtir, bu kesinlikle doğaldır.  Biliyorsunuz, insanın kafasına düşen 

elma gibi. Newton'u hatırladım. Eğer bir insan elma ağacının altında oturuyorsa, elma 

kopar ve onların kafasına düşer, hangi ulustan veya dinden olduklarına bakmaksızın. 

Ağacın altında, elma ağacının altında oturan her insan, eğer bir elma tam kafasının üzerine 

düşüyorsa, o düşecektir.  Neden? Fizik yasaları, dostlar. Ve burada da aynı: sıradan fizik 

yasaları.. 

 

T: Harika. Öyleyse, bu herkes için aynı...  



IM: Bunu istemiyoruz. Bunu gerçekten istemiyoruz, Anlıyor musunuz? Bunun bir dinde 

bu şekilde gerçekleşmesi gerektiği, başka bir dinde o şekilde gerçekleşmesi gerektiği 

görünüyor. Oysa dürüstçe konuşursak,  elma derinizin rengini, statünüzü veya dini 

inancınızı önemsemez - sadece düşer. Ölüm sonrası kader ile de aynı şeydir: herkes için 

tam olarak aynı şey gerçekleşir, kesinlikle herkes için. Bazılarının tartışabileceğini 

anlıyorum, "Biz buna bu şekilde sahibiz, biz şu şekilde sahibiz."  

 

Dostlarım, bana inanın, herkes için her şeyin aynı şekilde gerçekleştiğine ve hiç kimsenin 

bundan kaçamayacağına ikna olacaksınız. Sadece tek bir fark var: biri Yüksek Dünyaya 

gider, oysa biri alt-şahsiyet olur veya cehennem denilen şeye gider. Bu herkes için aynıdır.  

Hiç kimse bundan kaçamaz.  

 

T: Ayrıca, İgor Mihailoviç, insanların kendini bir parça  rahatlatma senaryosunu dile 

getirebilir miyim. Büyük ihtimalle ölümün sadece uyku olduğunu söylüyorlar. 

 

IM: Diyelim ki, kısmen durum bu, ölümden sonra alt-şahsiyet huzur hali kazanabilir - bu 

en yüksek armağanlardan biridir. İnsan bir Melek olmayı başaramadığı zaman, dedikleri 

gibi, başka deyişle, Tanrı'nın Dünyasına giremediği zaman, ama ya o kadar iyiydi ki veya 

yüksek güçler ona merhamet gösterdi, vurguluyorum, yüksek güçler, bazı rahipler veya 

başka birileri değil, ama gerçekte Tanrı ve insan arasında aracılar olmayanlar, ama zaten 

Ruhsal Dünyanın parçası olanlar veya Tanrının Kendisinin bu dünyadaki elçileri. Ve bu 

nedenle, insana huzur verebilirler, veya insan bu huzuru kendi ruhsal özlemleri ile kendisi 

kazanabilir.  

 

O zaman, evet, altşahsiyet için uyku olur, yani, sadece uykuya dalar ve onun için huzur 

vardır. Ama bu nadir bir olgudur. Bu kazanılmalıdır. Bu merhamettir. Oysa geri kalanlar 

için, uyku yoktur. Bu, ölümden sonra Şahsiyet olarak insan için uykunun olduğu tek 

durumdur. Ya insan Yüksek Dünyaya gider - orada uyku yoktur ve olamaz, veya insan 

altşahsiyet haline gelir - orada da uyku yoktur ve olamaz. Burada uyku var, ve ruhsal 

liyakatları veya Ruhsal Dünya adına bazı kahramanlıkları için insana en yüksek ödül 

olarak uyku vardır. 

 

T: Anlıyorum. Budizm gibi dinlere gelince, örneğin, Göründüğü gibi, onlar da Tanrıyı 

çıkardılar. Öyleyse onların inananlarına ne oluyor? 

 

IM: Yine, 18 trend ortaya çıktığında Buddha'nın bedeni hala sıcaktı. Bütün Budizm 

anında bölündü. Yine de, Buddha ne hakkında konuştu? "Tanrı yok, sadece bilinç var, 

bunu geliştirmeliyiz, huzuru elde etmeliyiz" dedi mi? Hayır, demedi. Gautama, Buddha 

oldu. Buddha, eğer bunu Hıristiyanlığın diline tercüme edersek Melektir, Hizmet etmek 

için bu dünyada kalan bilinçli bir Melek. Yani, bu aydınlanma ona geldiği anda, dünyayı 

terk edebilirdi. Başka deyişle, O Dünyaya kolayca gidebilirdi, buna rağmen o kaldı. Bu 

Bilgiyi insanlara aktarmak için kaldı. Neden? O sadece kendisi için değil, insanlar için de  

yanıtların arayışındaydı. İnsanları  gerçekten seviyordu, ve gerçekten ölüm konusunu çok 

akut olarak görüyordu. 

 

Ve tam olarak bu ölüm konusu sıradan insanı .... O pek sıradan değildi, zengin bir aileye 

aitti, önemli değil, ama o bir insandı. Böylece, bu arayış onda sıradan bir insandan Buddha  



olmakla sonuçlandı. Bundan başka, burada kaldı ve başkalarına nasıl özgür olacaklarını, 

Hayatı nasıl kazanacaklarını öğretti. Ve bunun kolay olduğunu öğretti. İnsanın başka bir 

dünyaya, Tanrının Dünyasına, Yüksek Dünyaya gitmesi gerektiğini öğretti. Ama, 

sonrasında takipçileri her şeyi yorumladılar ve insanın neyi elde etmesi gerektiğini 

söylediler?"İnsanın bilincinde huzuru. Ve o bilinç çok daha önemli. Onu evcilleştirmeli, 

eğitmeli ve geliştirmeliyiz ve o zaman bilinçten özgürlük kazanırız; Nirvana'da birleşiriz,  

huzuru buluruz vesaire." 

 

Yani, eğer onların yaptıklarını basitleştirirsek, bu "kendinde kötü hiç bir şey tutmamak"  

hiç bir şey, ve ne olursan ol, bu olacağın şeydir". Başka deyişle, "eğer yaşamın sırasında 

içinde kötü hiç bir şey olmadıysa, başına hiç kötü bir şey gelmeyecek, ki bu huzuru elde 

edeceğin anlamına gelir." Buddha'nın insanın nasıl bir Melek olabileceği ile ilgili Öğretisi  

insanın nasıl uyuyan bir altşahsiyet olabileceğine dönüştürüldü. Buna değer mi? 

Biliyorsunuz... Bunu basitçe söyleyeceğim: ruhsal olarak özgür olmak, Bir Buddha olmak  

demek istediğim Bodhisattva, Hıristiyan terimlerinde konuşursak bir Melek olmak veya 

büyük Peygamberin vasiyet ettiği gibi Yüksek Topluma girmek kişinin altşahsiyetinin 

huzurunu elde etmek için Bir Budistin yolunu aşmaktan çok daha kolaydır. Sonuçta, bu 

şekilde Hayatı kazanmazsınız. Neden yaşamınızı boş olan şeye harcayasınız? Gerçekte 

huzur nedir? Huzur olağanüstüdür: işkence veya ıstırap yoktur, ama Hayat yoktur.  

 

T: Anlaşıldığı gibi, ikinci ölüm herkesin başına gelecek. Öyle değil mi? 

 

IM: Elbette. Ama burada başka bir soru var. İkinci ölüm altşahsiyetler için korkutucudur,  

ama uyuyanlar için değil, onların korkusu yoktur. Onlar sadece uyurlar. Bu bir tür 

narkozdur.  

 

T: Ayrıca, İgor Mihailoviç, insanların ölüme yakın deneyimlerine dayanarak, özellikle 

klinik ölüm durumunda olanlar, insanlar özgür hissettiklerini anlattıklarında, bir tür 

hafiflik, cennette yükselme yaşarlar; ölü akrabaları veya diğer insanlarla karşılaşırlar, 

ve bu nedenle insanlar, ölümden sonra da benzer durumları deneyimleyecekleri için 

esasen kendilerini rahatlatırlar. 

 

IM: "Ölümden sonra her şey yoluna girecek, orada karşılanacaklar, kendilerine eşlik 

edilecek... Ne için? Hangi liyakatlar için?  Ve bu deneyim neden oluşuyor? Bu deneyim, 

ikincil bilincimizin aktivitesiyle hafif bir astral projeksiyondan başka bir şey değildir. 

Çünkü bir insan bedeni terk ettiğinde, ve ruh hala kaldığında, yani bu klinik ölümdür, 

yapımız gevşediğinde, deyim yerindeyse, eğer lisanı kullanırsak, beni bağışlayın, bazı 

insanlar için biraz daha anlaşılır olur. İnsanın bedeni ve enerji yapısı  vardır - buna karşı 

çıkamazsınız.  Neden? Çünkü Kirlian'ın deneylerini ele alırsak, orada bir yaprağın bir 

parçası çıkarıldığında bile, ama özel koşullar altında, bu Kirlian etkisinde, bütün bir 

yaprak görüyoruz, yani yaprağın kendisinin enerji yapısını görüyoruz. 

 

İnsanın da oldukça karmaşık bir enerji yapısı vardır. İnsan varlıklar olmamız için bu yapı 

gereklidir. Aslına bakılırsa, hayvanlarınkinden kökten farklıdır. Neden? İnsan ruh 

dediğimiz şeye sahiptir,  bu nedenle yapı biraz farklıdır. Bu nedenle, klinik ölüm 

gerçekleştiği zaman, bedenin kendisinde fizyolojik problemler ortaya çıkar, orada 

nöronlar arasında bir problem ortaya çıkar. Bazı nörofizyologlar, özellikle "bu, beyindeki  

oksijen yoksunluğunun etkisidir ve bu mucizeleri bilinç düzeyinde yaşadığımız yer" derler. 



Hayır, dostlar. Bu doğrulandı: Bir ensefalogram bağlandığında testler ve deneyler yapıldı  

ve tam olarak hareketsizlik gözlemlendi. Oysa bu durumda, tam tersine, sinir grubumuzun 

belirli odaklardaki nöral grubumuzun aktivitesi görülebilir olmalıydı, bu görüntüler ve 

uçuşlar içimizde oluştuğunda, çünkü insan bedeni terk ettiği zaman, güçlü duygular üretir  

ve duygular izlenemez kalamaz. Bununla birlikte, beni bağışlayın, klinik ölümde olan 

hastaların bedenlerinde, tam tersine, tam olarak solma ve uyarılma odakları gözlenmedi. 

Yine de insan o anda kendini bedenden ayrılırken gözlemledi, her şeyi gördü. 

 

Birçok deney tanımlandı, onlar hakkında okuyabilirsiniz ve aslında bu bir gerçektir. 

Şükürler olsun, deneyler yapıldı ve testler yapıldığı için gerçek olduğu zaten kanıtlandı. 

Bu iyi araştırılmış bir konudur. Ama insan bedeni terk ettiğinde, özgürlüğü deneyimler: 

fiziksel bedenden özgürlük ve bilincin sınırsızlığı. Ama çıkan sadece Şahsiyet değil, aynı 

zamanda bilinçtir. Esasen, bu astral projeksiyon uygulamalarına benzer - aynı etki. 

Ama insan daha önce böyle bir fenomeni yaşamamışsa, o zaman onunla ilk karşılaştığında 

gerçekten çok büyük bir özgürlük hisseder, hafiflik hisseder, her şeyin kendisi tarafından 

bilindiğini ve her şeyin mümkün olduğunu hisseder, bu etkiyi bir şekilde bir süpermen 

gibi alır.  

 

T: Böylesine bir genişleme.  

 

IM: Doğru, böyle bir bilinç genişlemesi. Tüm soruların cevaplarını biliyor, her şeyi 

görüyor,  duvarlarda, nesnelerde ve diğer her şeyde özgürce hareket edebiliyor. 

Bu gerçekten böyledir. Ancak yine de bağlı kalır. Kendi bedenine bağlı kalır, çünkü içinde 

bir ruh vardır. 

 

T: Ruh yapının içinde. O canlı.  

 

IM: Çünkü canlı, evet. Ve tam olarak sadece Şahsiyetin değil, aynı zamanda bilincin de 

çıkmasının başka bir nedeni: insan geri döndüğünde, bunu hatırlıyor. Bu anlık bir etki 

değil: Örneğin, bazı insanlar "böyle bir solma aşaması başlıyor ve insan böyle özel bir 

etkiye sahip” şeklinde itiraz etmeye çalıştı. Hayır. Bu oldukça uzun sürebilir. Neden? 

Çünkü onu yeniden hayata döndürürlerken, yapay olarak geri getirmeye çalışırlarken,  

insan bitişik odalarda olup bitenleri gözlemleyip net bir  şekilde anlatıyor, uzun 

süre  burada neler olduğunu açıkça anlatıyor. Böylece.. Ama bunun ölümle hiçbir ilgisi 

yok. 

 

Ve neden akrabalarıyla vb. buluşuyor? Şöyle söyleyelim: Astral projeksiyon becerisine 

sahip olan insan bizim alışılmış halimizde bizim için görünmeyen birçok farklı yaratıkla 

da karşılaşır. Ama bilincimiz böyle bir deneyimle, bu yaşam okyanusu ile, görünmez 

okyanusla ilk kez karşılaştığında, insan ona yakın olanı hisseder ve algılar: olumlu ya da 

olumsuz olarak uyumlanmış olanı. Bir tehdit görmezse, o zaman doğal olarak bilinç ne 

oluşturur? Bir imge. Ve genellikle ölen akrabaların veya bu kişiye iyi davrananların 

resimlerini oluşturur. 

 

Diyelim ki bilinçaltı seviyesinde, hayatımız boyunca bazı insanları iyi şekilde, bazılarını 

kötü şekilde algılıyoruz, ayrıca akrabalar ve yakın insanlar arasında da... Diyelim ki, eğer 

biri yaşamı sırasında başka bir insandan korktuysa, o kişiyle asla bir gülümseme ile 

karşılaşmazdı. 



T: Bloke eder. 

 

IM: Elbette. Bunlar bilincin entrikaları. Bilinç açıklanamaz olanı açıklamaya çalışır;  

bilinmeyen bir deneyimi alıştığı düşünmenin sınırlarına uydurmaya çalışır. Bu nedenle, 

her şey çok basit.  

 

T: Ayrıca başka çok ilginç bir konuyu tartışmak istiyorum - reenkarnasyon. Konu sayısız 

yanlış anlamalar ve dedikodular ile kaplandı. Bunu doğru söyledin, insanlar aslında kimin 

reenkarne olduğunun seviyesinde bile karıştırıyorlar: insan mı yoksa ruh mu? Yoksa insan 

ruha mı eşit? Aslında ne oluyor ve nerede oluyor? 

 

IM: Görüyorsunuz, sıkıntı insanların insanın ne olduğunu bile bilmemelerindedir. 

Aşağıdaki algıya sahibiz: insan ....  “Buradayım, görebiliyorum, algılıyorum." Yine de, bir 

soru var: "Gerçekte ben neredeyim?" Basit bir soru.  Ve bir çok insan atıfta bulunur: "Ben 

kafadayım, görebiliyorum,  ...  öyleyse bu beyin." Ve bunun gibi. Yine de, bilincimiz 

farklı şekilde düzenlenmiştir.  

 

Eğer yapay bilinç Jackie'nin deneyimini hatırlarsak, oyuncak ayıdan binlerce kilometre 

uzakta idi, orada sadece video kameralar, hoparlörler ve mikrofonlar vardı, hala bu 

noktayı görüyordu. Bu nedenle, kendisini grubun içinde algıladığı bir nokta var, bu yerde 

görüyor ve işitiyor. Ve ona "neredesin" diye sorduğunuzda, "Burada, aranızda olduğumu 

algılıyorum" diyor. Ama o gerçekte binlerce kilometre uzakta bulunuyordu. 

 

T: Doğru. Bu arada, bu çok ilginç bir konu, çünkü, diyelim ki, bilim insanları bugün böyle 

bir fikir, reenkarnasyonun bilimsel olmadığı fikrini ortaya attılar. Ama aynı zamanda, 

küçük çocukların, yalnızca harfleri kelimelere ve kelimeleri cümlelere birleştirmeyi 

öğrendikleri, ama çok yaşlı veya olgun insanların deneyimlerini, bu çocukların 

kendilerinin elde edemeyecekleri deneyimleri  paylaştıkları gerçeği ile ebeveynlerini 

şaşkına çevirmelerini nasıl açıklayabiliriz?   

 

IM: Onlar geçmiş yaşamları hakkında konuşuyorlar.Evet, ve çoğu zaman bunları ayrıntılı 

tanımlıyorlar. Bu kolayca doğrulanabilir. Tüm bunlar bir çok kez doğrulandı ve araştırıldı. 

Bu gerçekten böyle. Soru farklıdır: neden bilim insanları bu konuyu gündeme 

getirmiyorlar ve geniş bir şekilde aydınlatmıyorlar? 

 

T: Her şeyden önce, merak ediyorlar: bu bir tür anı aktarımı mı? Ama sonra, hemen bir 

soru var: anılar nerede saklanıyor? 

 

IM: Dur, her şey çok basit. Sonuçta, bu tür gerçeklerden çok fazla var ve bunların çoğu 

araştırıldı. Ve bu doğrulandı. Hiç bir şekilde bir çocuk "geçmiş yaşamını" öğrenemezdi 

 

T: Kesinlikle kanıtlanmış gerçek.  

 

IM: Elbette. Akrabalarını, yakın insanları, arkadaşları tanıdı, ve ayrıntıları tanımladı, öyle 

değil mi?  

 

T: Evet, ki bu doğrulanabildi. 

 



IM: Ve tüm bunlar gerçekten kontrol edildi ve aslında böyleydi. Soru: neden bilim 

insanları bunu onaylamıyor? Neden, "Oh hayır, reenkarnasyon yoktur" diyorlar.  Modern 

bilim insanlarının kim olduğunu biliyoruz. Bunlar sınırlara sokulan, belirli koşullar 

tarafından kısıtlanan insanlar. Özgürlüğe sahip değiller. Bu Yaratıcı Toplum değil. Dostlar, 

tüketici formata sahibiz, bu nedenle burada hepimiz bir şeylere bağımlıyız, çünkü yemek 

yemek istiyoruz. Üzgünüm, ama bu doğru.  Doğrusunu söylemek gerekirse, bu konu 

kapsamlı olarak, ayrıntılı olarak ve bir çok kez araştırıldı. Ama, bugüne kadar, 

"Reenkarnasyon yok" diyorlar.  Neden? Çünkü din kurumları yıkılır. Ve din kurumları 

yıkılacağı için, politikacılar muazzam güç kaybeder. Neden? Çünkü din de politikanın bir 

aletidir, öyle değil mi? Demek istediğim, biz değiştiririz, biz - insanlar, biz - kalabalık, 

insanlık, biz değiştiririz. 

 

Neden? Çünkü bize dinimiz tarafından dayatılan o dogmalar vurguluyorum, herhangi bir 

din, bunlar harap olurlar. Ve sonra ne var? Dinimize inancı kaybederiz ve kontrol 

edilemez oluruz. Öyle değil mi? Kaos başlar. Bu nedenle, bu kaos korkusu, bu korku... 

Oysa gerçekte, eğer dürüstçe konuşursak,  bu, rahiplerin cüzdanlarımızı kaybetmeleri 

korkusudur. Görüyorsunuz, böyle bir .. Ve bu kadar, bunun arkasında başka bir şey yok.  

Kontrol edilemez olacağımızı,  inancı kaybedeceğimizi daha önce anlattım - gerçekte, 

inancı hiç kaybetmeyiz ve hiç bir şeyi kaybetmeyiz. 

 

Tersine, bu bize dünyanın nasıl düzenlendiğini gösterir ve anlatır. Tersine, bu ateistleri, 

inananlara çevirir.  Bu bizi şu anda olduğumuzdan çok daha iyi yapar,  çünkü kaçınılmaz 

olanı düşünmemize zorlar. Öyle değil mi? 

 

T: Bizi masallardan özgür kılar.  

 

IM: Sonuçta, dostlarım, hayat çok hızlı geçiyor. Ve geleceği düşünmeliyiz. Tüm dinler 

bundan söz ediyor, öyle değil mi? Ediyorlar. Sadece yanlış şeyler söylüyorlar. Oysa 

bugün reddedilen bu deneyimler, bu uygulamalar gerçekte gerçekleşen o realiteleri 

gösteriyor. Bu nedenle, konu basit. Ve ilgi duyuyorum: neden, örneğin, o Hıristiyanlıkta 

bugünlerde reenkarnasyon konusuna direkt olarak karşılar,  en hafif deyimiyle. Ve bir 

sorum var. Çağdaş rahipler reenkarnasyon olmadığını ileri sürüyorlar, özellikle 

Hıristiyanlıkta.  

 

Oysa İsa Mesih bu süreç hakkında konuştu. İsa Mesih, ismi üzerine bu organizasyonun 

kurulduğu Kişidir. O, Hıristiyanlar olarak sevdiğimiz Kişidir. O, ölümden sonra Onun 

vasıtası ile kurtuluşumuzu kazanmak istediğimiz Kişidir. Ve işte soru: öyleyse kimi 

seviyoruz ve kimi dinliyoruz - İsa Mesih'i mi yoksa, beni bağışlayın 500 yıl sonra, sadece 

düşünün, İsa Mesih'in gidişinden 500 yıl sonra, reenkarnasyonu resmi olarak yasaklayan 

insanları mı? Bu böyle değil mi? Buna rağmen, İsa Mesih'in gerçek havarileri 

reenkarnasyonu neden biliyorlardı? Bilmiyorlar mıydı?  

 

T: Biliyorlardı. 

 

IM: Eğer ilk Hıristiyanları alırsak, gerçek takipçileri, herkes reenkarnasyonu biliyordu, 

herkes altşahsiyetleri biliyordu. Herkes ölümün ne olduğunu, ne gerçekleştiğini ve nasıl 

olduğunu, kurtuluşa nasıl erişildiğini biliyordu. Değil mi? 

 



T: Evet, elbette, Catharlar da.  

 

IM: Elbette. Ve en ilginç olan şey, onların Romalı paganlar tarafından insafsızca imha 

edilmeleridir, insafsızca. Neden? Çünkü İsa Mesih'in Öğretisi insanlara özgürlük verdi,  

içsel özgürlük ve yarına ve ölümden sonraki kadere güven. Ve çok fazla insan İsa Mesih'i 

takip etti. Ama daha sonra, rahipler savaşmaktan yoruldukları ve bunun faydasız olduğunu 

gördükleri zaman, resmi bir din oluşturmaya karar verdiler. Bunu oluşturdular. Ve işte en 

ilginç nokta: o paganlar, Hıristiyanları, İsa Mesih'in gerçek takipçilerini imha eden Romalı 

savaşçılar hepsi aniden Hıristiyan oldular. Ve kiminle savaşmaya başladılar? Paganlar ve 

mezhepler ile, yani, İsa Mesih'in gerçek takipçileri ile. Bu böyle değil mi?  

 

T: Ne yazık ki, öyle.  

 

IM: Evet. Bu nedenle, işte basit bir soru. Kimi seviyoruz ve kime hizmet ediyoruz:  

İsa Mesih'e mi yoksa eski paganlara mı? Akut soru için beni bağışlayın, ama bu tam 

olarak ölüm sonrası kaderi ilgilendiriyor. Ve bu yanıt olmadan, kimi takip ediyorsunuz:  

Ölümsüz Olan, Ebedi Olanı mı, yoksa Hayatı bilmeyen ölümlü olanları mı? Onlar sadece 

size güzelce nasıl masal anlatacaklarını biliyorlar. Kimi seviyorsunuz: İsa Mesih'i mi, 

O'na sadık mısınız, yoksa çok konuşan, çok yazan ve İsa Mesih'in söylediği her şeyi 

çarpıtan basit insanlara mı sadıksınız? Yoksa yanlış mıyım?  

 

T: Haklısın. 

 

IM: Dürüstçe söyleyin, haklı mıyım yoksa hatalı mıyım, kendinize yanıt verin. Anlıyorum, 

bazı insanlarda bu bana karşı nefrete neden olacak, sözlerime karşı, ama bu doğru, bu 

gerçekten doğru.  

 

T: O Catharlar, aslında böyle bir  cehennem olmadığını söylüyorlardı.  

 

IM: Elbette.  

 

T: Cehennemin tam olarak yeni bir bedende sürekli yeniden doğuş olduğunu.   

Cehennem aslında budur.  

 

IM: Eğer Apocrypha'yı (Gizli Kitap) alırsak, bunlar gerçekte İsa Mesih'in havarileri ve 

gerçek takipçileri tarafından yazıldılar. Sonuçta, çok fazla insan, büyük sayıda insan İsa 

Mesih'i dinledi, öyle değil mi? Ve birçoğu kayıtlar tutuyordu. Ama gördüğümüz şey, 

İncil'de içerilen şey, beni bağışlayın, sözcük için aynı çok küçük eylemleri tekrarlayan 

dört Gospel. 

 

T: Ve neredeyse İsa'nın sözleri yok.  

 

IM: Neredeyse hiç. Neden? Ve neden Apocrypha'da İsa Mesih'in Kendisinin söylediği 

çok fazla şey var? Herkes bunu anlıyor. Ve eğer bu Hakikat İncil'e dahil edilseydi, beni 

bağışlayın, güç aleti olan bir devlet dini kurmak mümkün olmazdı. Eğer O sevgiye 

çağırdıysa, hangi güç olabilir, eğer 'güç olmamalı, hiç kimse üstün veya alçak olmamalı, 

herkes eşittir' ve bir çok başka şey dediyse? 

 



Ve tam olarak Apocrypha'da,  İsa Mesih'in Kendisinin sözlerine dayanan ölüm sonrası 

kader anlatılıyor, vurguluyorum, Onun sözlerine dayanan, altşahsiyetler ve bir çok başka 

şey anlatılıyor. Bu nedenle kendimden bir şey söylemiyorum. Şu anda anlattığım her şey 

doğru.  

 

T: Apocrypha'dan bazı noktaları okuyabilir miyiz? 

 

IM: Lütfen, devam et.  

 

T: Bu, reenkarnasyon hakkında Yuhanna'nın Apocryphon'u, esasen bunların kurtuluş  

hakkında İsa Mesih ile diyaloglar olduğu söylenebilir.  

 

"Ve kurtarıcıya dedim ki, 'Efendim, tüm ruhlar güvenli bir şekilde saf ışığa götürülecekler 

mi?"  

Yanıtladı ve bana dedi ki, 'Üzerine hayatın Ruhu inenler ve güç ile olanlar, onlar 

kurtarılacak... bu andan itibaren dikkatlerini yönlendirdikleri, yalnız dürüstlükten başka 

kaygıları yok, öfke veya kıskançlık veya haset ya da arzu ve açgözlülük olmadan... alıcılar 

tarafından karşılanacaklar. O zaman böylesi ölümsüzlüğe, sonsuz hayata ve çağrıya 

layıktır. Çünkü, iyi kavgayı bitirebilmek ve sonsuz hayatı miras alabilmek için her şeye 

katlanırlar ve sıkıntıya girerler.' 

 

Ve dedim ki, 'Efendim, ama, kime ait olduklarını bilmeyenler, ruhları nerede olacak?" 

Ve bana dedi ki, "Onlarda aşağılık ruh, yoldan çıktıklarında güç kazandı ... Ve ondan 

(bedenden) çıktıktan sonra, Archon vasıtası ile varlığa gelen otoritelere teslim edilir 
ve onu zincirlerle bağlarlar… unutkanlıktan kurtulup bilgi edinene kadar. Ve böylece 

mükemmel hale gelirse, kurtarılır.' 

 

Ve dedim ki, "Efendim, ruh nasıl küçülüp annesinin doğasına veya insana geri dönebilir?" 

...Ve bana dedi ki,  “Gerçekten, kutsandın, çünkü anladın! Bu ruh, içinde yaşamın Ruhu 

olduğu için bir diğerini takip etmek üzere yapılmıştır. Onun aracılığıyla kurtarılır. 

Yeniden başka bir ete atılmaz." Esasen, bunun hakkında bilgi var. Ama ayrıca insanların 

sorduğu bir an vardı.... 

 

IM: Ve çok fazla insanın bunu anlamadığını söylemek istiyorum. Bu nedenle başlangıçtan 

başlayalım.  

 

T: "Ve kurtarıcıya dedim ki, 'Efendim, tüm ruhlar güvenli bir şekilde saf ışığa 

götürülecekler mi?"  

 

Yanıtladı ve bana dedi ki, 'Üzerine hayatın Ruhu inenler ve güç ile olanlar, onlar 

kurtarılacak...  

 

IM: Dur. Bu ne anlama gelebilir? 

 

T: Şahsiyetin Ruh ile birleşmesi.  

 

IM: Kesinlikle doğru. Ve üzerlerine Hayatın Ruhu inmiş olanlar. Yani, eğer insan Tanrı 

için mücadele ederse, gerçekten mücadele ederse... sözlerde değil, ama eylemlerde,  



eğer kendi üzerinde ruhsal olarak çalışırsa,ve Şahsiyet olarak Ruh ile birleşirse, o zaman 

ne kazanır? Hayatı kazanır. Ve kesinlikle burada, İsa Mesih'in sözlerinden, insanın kendi 

başına çalışmak zorunda olduğu, geçmek zorunda olduğu süreç hakkında anlatılıyor. Ve 

hiç bir rahip bunu onun yerine yapmaz. Hiç kimse bunu onun yerine yapmaz. Şahsiyet 

olarak o kendi seçimiyle Hayatın Ruhunu kazanmalıdır. Hayatın Ruhu nedir? Basit bir 

soru.  

 

T: Tanrının Sevgisi. 

 

IM: Tanrının Sevgisi, başka deyişle, AllatRa. Eğer konuşursak...  yine, bazı insanlar şimdi, 

"Oh, yine AllatRa" diyorlar. Arkadaşlar, AllatRa Tanrının Sevgisi olarak tercüme edilir;  o 

Hayatın Ruhudur, başka türlü söylersek, o zamanlarda söyledikleri gibi. Ve onlardan önce, 

insanlar "AllatRa" diyordu. Bu nedenle bunu yalnızca aynı fenomen için bir sıfat olarak 

söylüyoruz, diyelim, daha kadim bir sıfat. Ve içinizde kasılan şeytandır,  sizi başka bir 

duruma götüren - Hayata doğru değil, ama Ölüme. Onu dinlediğiniz zaman, Şahsiyet 

olarak Ruh ile birleşme ve Sonsuz Hayatı elde etme fenomeni gerçekleşmez. 

 

Neden? Çünkü burada engel kelimenin tam anlamıyla şeytandır. Bu nedenle, siz kendiniz, 

birincil bilinç düzeyinde küçük bir egoist olarak, bilince uygun ama Şahsiyet olarak sizin 

için uygun olmayanı dinliyorsunuz. Okumaya devam et.  

 

T: Sonra bu kurtuluşun gerçekleştiği koşullardan söz ediliyor: bu andan itibaren 

dikkatlerini yönlendirdikleri, yalnız dürüstlükten başka kaygıları yok,  öfke veya 

kıskançlık veya haset ya da arzu ve açgözlülük olmadan..." 

 

IM: Şimdi, dostlarım, şu anda bundan özgürleştiniz mi? Oysa bu tam olarak birleşme 

sürecinin habercisidir,  yani, insan gerçekten özgür olduğu zaman, Ruhsal Dünya ile 

yaşadığı zaman, kendi içinde AllatRa ile yaşadığı zaman. Öyle değil mi? Öyle. Beni 

bağışlayın, Bu sözcükten rahatsız olanlar için bir kez daha tekrarlayacağım: insan kendi 

içinde AllatRa ile yaşar, yani, Tanrının Sevgisi ile, ve sadece onlar, ve sadece tüm 

bunlardan kurtuldukları zaman, nasıl denir...  

 

T: Kusurlar, tutkular. 

 

IM: Bunlar kusurlar bile değil. Bunlar taşlar. Bunlar yolunuzda yatan taşlar, Ve bunları 

uzaklaştırdığınız zaman, o zaman birleşme süreci özgür ve kolay olur. O zaman Hayat 

elde edilir.  

 

T: Ve onların "çağrının geldiği yere" gitmeleri sevindiricidir. Sonuçta, bu çağrı her zaman 

Ruhsal Dünyadandır... 

 

IM: Ve çağrı her zaman Ruhtan gelir. Bu, diyelim, gerçek çağrının kaynağıdır. Hayatın ve 

Sevginin tek kaynağıdır. Bu içinizdedir, her birinizin içinde, ama dışarıda bir yerde 

değildir. Devam edelim,  

 

T. “Ve dedimki, 'Efendim, ama, kime ait olduklarını bilmeyenler, ruhları nerede olacak?" 

Ve bana dedi ki, "Onlarda aşağılık ruh, yoldan çıktıklarında güç kazandı ... Ve ondan (ruh 

bedenden) çıktıktan sonra, Archon vasıtası ile varlığa gelen otoritelere teslim edilir 



ve onu zincirlerle bağlarlar… unutkanlıktan kurtulup bilgi edinene kadar. Ve böylece 

mükemmel hale gelirse, kurtarılır.' 

 

IM: Evet. Burada, Ruhun reenkarnasyon süreci tam olarak anlatılıyor, ama insanın 

reenkarnasyonu değil. Bu nedenle, Şahsiyet olarak bir insanın yalnızca bir kez yaşadığı 

ortaya çıkıyor. Ruh reenkarne olur, ama siz Ruh değilsiniz dostlarım. Ruh olmak için ilk 

aşamayı tamamlamalısınız - onunla birleşmelisiniz. Oysa, onunla birleşmek için, tüm o 

kötü şeylerden, yolda kendinle taşıdığın o taşlardan kurtulmalısın. Ancak o zaman 

Ruhunuzun reenkarnasyon sürecini durdurabilirsiniz. Ruh aslında senin değil; sen onun 

bir parçası olduğun zaman senin ruhun olur. 

 
Bu arada size hayat veren bir taşıyıcıdır. Sizi Şahsiyet olarak yaratan güç ve sizi hayvanlardan 

ayıran ikincil bilincinizi yaratan güçtür. Bundan daha fazlası değil. Ama insan bunu nasıl 

yapacağını bilmediğinde veya aldatıldığında, o zaman, sonuç bu kadar basittir. Ve ruhla 

birleştikten sonra Yüksek Dünyaya giden, Melek (veya Bodhisattva, hangisini daha çok 

seviyorsanız) olan bir Şahsiyet ortaya çıkana kadar, ruhun etrafında alt şahsiyetler oluşur. 

Ancak o zaman tüm alt şahsiyetler kelimenin tam anlamıyla yok edilecektir. O zamana 

kadar, bir Şahsiyet olarak alt şahsiyet haline gelen bir insan yaşar, var olur. Ve bu 

"cehennem" denen şeydir. Buna daha sonra değineceğiz. Çünkü bu Apokrifon'da bir 

süreklilik de var.  Zaten başladın, devam edelim. 

 

T: "Ve dedim ki, "Efendim, ruh nasıl küçülüp annesinin doğasına veya insana geri 

dönebilir?" 

...Ve bana dedi ki,  “Gerçekten, kutsandın, çünkü anladın! Bu ruh, içinde yaşamın Ruhu 

olduğu için bir diğerini takip etmek üzere yapılmıştır. Onun aracılığıyla kurtarılır.  

Yeniden başka bir ete atılmaz."  

 

IM: Doğru. Ve bu, "hayatın Ruhu",  yani, can verilmiş beden. Ve bu da bir fenomen. 

Bundan da diğer Apocrypha'da söz ediliyor ve daha kadim zamanlarda sekizinci günde  

olduğu açıkça söylenirdi...  

 

T: Ruh bedene giriyor.  

 

IM: Evet. Ve İsa Mesih bundan bahsetti, bundan bahsetmekten kaçınamazdı. Neden? 

Çünkü bunu biliyordu.  Bunu öğrencilerine de anlatmak zorunda kaldı ve kesinlikle 

bundan bahsetti. Sadece, görüyorsunuz, tarih yeniden düzenlendi ve gerçek yok edildi. 

Tek bir Apocryphon'dan görebileceğimiz gibi, bu gerçekten böyledir. Ve tam olarak ruh 

başka bir can verilmiş bedene, yaşayan bedene girer, ama sekizinci günde girer.  İşte o 

zaman insan, insan olur: Onda Şahsiyet, ruh ve bilinç vardır.  Ve işte her şeyin yeniden 

başladığı yer burası. 

 

T: Ama başka önemli bir nokta var:  

"Dedim ki, 'Efendim, bilgiye sahip olan, ama dönüp giden insanların ruhları nereye 

gider?" 

Bana dedi ki, 'Sefalet meleklerinin gittiği yere, tövbenin olmadığı yere götürülürler. Ruha 

küfredenlerin ebedi olarak işkence görecekleri ve cezalandırılacakları güne kadar orada 

tutulacaklar. 

 



IM: Evet, bu doğru. İnsanlar Hakikat ile karşılaştıkları, ama bencilliklerinin o kadar 

kuvvetli olduğu, onu aşamadıkları zamandır. Ve bu Melekler olabileceklerin, sadece 

şeytanın köleleri oldukları zamandır. Bu nedenle İsa burada, "Ruha küfür" dedi. Çünkü 

düşmüş melekler tam olarak onlar... Henüz Melekler değillerdi, ama Melekler olabilirlerdi.  

Ve burada şöyle deniyor: onlar ruhta yalnızca sefil idiler. Onlar savaşçılar değillerdi,  

Bilgiye sahip iken bile kaybettiler. Ama düşerek, şeytanın köleleri oldular. Ve onlar 

kesinlikle, vurguluyorum, kesinlikle, ve İsa Mesih'in Kendisi bunu vurguluyor,  

küfretmeye başlarlar.  

 

T: … Kutsal Ruha.  

 

IM: ... Kutsal Ruha. Ve İsa onlara daha sonra ne olacağını söyledi. Ancak ayrıca düşen, 

ama kendilerinde şeytanın işini görme cesaretine sahip olan, archondan uzaklaşan, tekrar 

Tanrının Sevgisine geri dönen ve melek rütbesi kazananların da olduğunu söylemek 

istiyorum. Böyle insanlar da var.  Tarihte her türlü şey oldu.  Ama İsa en sık 

gerçekleşenlerin uygulayıcısı olarak konuştu. Bu süreci deneyimlemiş olan, ama 

bencilliğine kaybeden insan muhakkak  Tanrıya ve Kutsal Ruha karşı olmaya başlar. 

 

T: Hıristiyanlıkta, günahların cezalandırılması olarak ruhun yeniden doğuşunun bu süreci 

hakkında konuşan İskenderiyeli Clement vardı. "Ama zaaftan kötü olanlar, baştan çıkmış 

bir duruma düştüklerinde, ne kontrol ederler ne de kontrol edilirler, sağa sola koştururlar, 

tutkular tarafından savrulur ve yere düşerler." Esasen, o da bu süreci tanımladı.  

 

IM: Ölüm sonrası sürecin kendisini tanımladı.  

 

T: Doğru. 

 

IM: Ve bu tür şeyler çok fazla var, gerçekte, bunlardan çok var.  

 

T: İslamda da, bir Ayet var, şöyle diyor, "(Günahkarların) derileri her kavrulduğunda, 

Onları başka deriler ile değiştiririz..." Ve insanlar ayrıca anlayıştan yoksunlar: 

değiştirilecek olan başka deri nedir? 

 

IM: Peygamber de reenkarnasyon, ayrıca bir çok başka şeyler hakkında konuştu, ama, 

ölümünden sonra çok şey değiştirilmeye başlandı, ne yazık ki. Ve zaman geldi ve Kur'anı 

yazmaya başladılar, gerçekte Peygamberin söylemiş olduklarını yeniden toplayarak 

insanlar onu yazdılar, yine, hatta özellikle tüm bunları derleyen bir adam tuttular, ve ona 

yüksek ücret ödediler. Bazı şeyler alındı, bazı şeyler alınmadı, ama gerekli olduğunu 

düşündükleri şeyi aldılar.  

 

Ve reenkarnasyon üzerine bir çok konu çıkarıldı, ama yine de çok şey dahil edildi: 

altşahsiyetler hakkında, bunu çıkaramadılar.... ölünün anılması hakkında,  yani, ölülerin 

beslenmemesi gerektiği, bunun kötü olduğu, bu da dahil edildi. Çünkü ilk başta, 

Peygamberin kendisi, doğruyu söylemek gerekirse, ona Ayet gelene kadar ölmüş olanlara  

yardım etmeye çalışıyordu.  

 

T: Yardım etmek için ölü için dua etmek.  

 



IM: Bu da ilginçti. Bu onun deneyimi idi. O iyi bir insandı, ve düşmanlarına, ondan nefret 

edenlere bile yardım etmeye çalıştı. Onlar için bile, öldüklerinden sonra yardım etmek için 

dua etmeye çalıştı.  

 

T: Evet, aslında, bu bilgi İslamda korundu, özellikle Kur'anda, 9 ncu Sure, 84 ncü Ayette: 

"Ve onlardan biri öldüğü zaman, asla dua etme, mezarının başında da durma; onlar Allah'ı 

ve Elçisini inkar ettiler ve günahkar olarak öldüler." 

 

IM: Burada bir anlam var. Yüksek Topluma yükselmiş olan birini anmak ve dua etmek 

anlamsızdır, çünkü siz buradasınız. Ve günahkar bir insan için dua etmek ve anmak 

hayatınızı boşa harcamak anlamına gelir. Bu da anlamsızdır.  

 

T: Doğrusunu söylemek gerekirse, İslamda Mutezilelerin okulu var.  

 

IM: Mutezileler. 

 

T: Prensip olarak ölü için dua etmenin faydasız olduğu fikrine sıkı bir şekilde 

tutunuyorlar, çünkü herkes seçimini hayatta yaptı ve sorumluluk taşıyor.  

 

IM: Haklılar, çünkü Peygamberin kendisi bile bu deneyimi elde etti.  

 

T: Gerçekte, bir adam Peygambere geldi ve sağ bıraktığı düşmanı için dua etmesini istedi 

ve o kabul etti. Ömer ona dedi ki, "Peygamber, Allah'ın düşmanı için gerçekten dua mı 

edeceksin? Çünkü deniyor ki, yetmiş kez dua etsen bile  

 

IM: "Yetmiş kez dua etsen bile, evet..." 

 

T: bunun ona yardımı olmaz." Peygamber şöyle derdi: "Eğer yetmiş kereyi aşarsan, Allah 

onları bağışlar, o zaman öyle yapmalısın." Ve sonra bunun için, diyelim, Allah'ın düşmanı, 

münafık için gerçekten dua etmeye başladı. 

 

IM: O sadece Allah'ın düşmanı değildi, aynı zamanda Peygamberin düşmanı idi.  

 

T: Evet, onun şahsi düşmanı. 

 

IM: Ona çok çamur attı...O sadece hiç bir şey anlamayan veya hissetmeyen, güç için 

mücadele eden bir adamdı. Bu nedenle Peygamberden nefret etti. Peygamberden nefret 

etti, çünkü insanlar onu seviyordu. Buna rağmen, Peygamber bir Peygamber idi, yine de 

onu seviyordu. Bu yüzden gerçekten gidip dua etti, öyle değil mi?  

 

Peygamberi insanlardan ayıran şey budur. Ve kesinlikle bu tür vasıflar Canlı olanı Ölüden 

ayırır: kalplerinde kin güderken, öykündükleri zaman değil, ama gerçekten bu içeriden 

geldiği zaman, gösteri için değil, insanlar için değil, ama Ruhun çağrısından. O zaman bu 

doğrudur. Ama buna rağmen, gidip dua etti;  

 

T: O denedi.  

 

IM: ... denedi  



T: Ama .. aldı 

 

IM: ...... ama Ayeti aldı. Bu nedenle ölüler için dua etmeye izin verilmediği Ayeti ona 

geldi, ve kabir üzerinde namaz kılmanın günah olduğu. Bu yüzden, onun deneyimi 

sayesinde, tüm Müslümanlar bu açıklamayı ve anlayışı aldılar. Ama soru farklı: bunu 

izliyorlar mı? Ve burada yine karşılaşıyoruz... Doğru mu?  

 

T: Evet, farklı durumlar var, çünkü hala.... 

 

IM: Farklı trendlere bölünüyorlar: bazılarında bu şekilde var, diğerlerinde o şekilde var. 

Bekle, hem Hıristiyanlıkta hem de Budizmde - her yerde böyle. Ama Peygamber farklı 

mı? Beni bağışlayın, Peygamber ham bir elmastır, farklı fasetleri ile parıldayan kesilmiş 

elmas değildir: bir fasedi bazı insanlara ve diğer fasedi başkalarına dönük olan. O 

bütündür, o doğrudur, ve o herkes için olandır. Ve onun ışığı, içsel ışığı içinden gelir, onu 

seven herkesin ruhlarında.  Herkese farklı bir ışık ile mi parıldıyor? Hayır. Onun ışığı tek, 

ve onun Sevgisi tek, ve onun Gerçeği tektir.  

 

Öyleyse neden insanlar bunu değiştiriyor? Neden Peygamberi dinlemiyorlar? Basit bir 

soru. Neden altşahsiyetleri beslemeye devam ediyorlar? Yine, bunlar paganizm ayinleri, 

ölüyü besleme kadim ayinleri. Ve Peygamberin kendisi, aynı şeyi yapmaya çabalarken 

Ayeti aldı. Bu nedenle neden insanlar Allah'a karşı geliyorlar, basit bir soru, kendilerini 

O'na sadık olarak adlandırırken? Bunu da düşünmeye değer.  

 

T: Ayrıca eğer çocuklar bir ebeveyn için dua ederlerse, orada cennette bir derecede 

yücelecektir diyorlar.  

 

IM: Eğer insan cennette ise, cennette olacaktır. Elbette, Meleğin olgunlaşması, eğer O 

cennette ise, etkilenmeyecektir. Ama ya o bir altşahsiyet ise? Eğer cehennemde ise? O 

zaman onun için dua etmenin anlamı yoktur, ne çocukları tarafından ne de başkaları. Hiç 

kimse ölü bir insanı Canlı olan insana dönüştüremez. Yine, başlangıçta, mükemmel 

erdemler için, ruhsal özgürlüğü elde etmemiş bir insanın altşahsiyet için huzur 

alabileceğinden bahsettik, veya, diyelim ki... 

 

Bu nereden geldi? Burada tek bir konu var, dostlar. Aslında bu efsaneler nereden geldi?  

Sonuçta, yoktan ortaya çıkmadılar. Ve neden bir çok rahip gücü gasp etti, diyelim, ölüler 

için dua edeceklerdi ve o ölenler rahatlamış hissedeceklerdi? Yani, iddiaya göre dua 

vasıtası ile ölüler için daha iyi koşullar elde edebilirler veya onu cennete yerleştirebilirler 

vs. Oysa gerçekte, sadece rahiplerin kendilerini onlara benzettikleri yüksek varlıklar 

verebilirler... Yine, yerleştirmek değil, vurguluyorum. Ölü bir insanı canlı yapamazlar, bu 

onun seçimidir. Ama yakınlarının ve sevdiklerinin, çocuklarının isteği üzerine ona Huzur 

bahşedebilirler. O bunu hak etmemiş olsa ve ölü olsa bile, ama çocukları bunu hak ettiler,  

veya gerçekten kalplerinden Ruhsal Dünya için büyük ve iyi bir şeyler yapıyorlar, işte o 

zaman yakınları ve sevdikleri sayesinde bağışlama bahşedilebilir. 

 

Ama bunu kim yapabilir? Rahipler olabilir mi? Hayır. Yine, bizim durumumuzda onlar 

kendilerini benzettiler ve yücelttiler. İsa Mesih var mıydı? Vardı. Sadık öğrencileri var 

mıydı? Vardı.  Ama, başkaları kendilerini o öğrencilere benzettiler, ve sözüm ona, bunu 

miras aldılar,  



T: Evet, havari soyu.   

 

IM: Biliyorsunuz, bu şey gibi .... bilmiyorum, bir tablonun miras alınması gibi veya, 

bilmiyorum, kristal bir vazo veya başka bir şey. Burada da aynı. Bu gücü ve sözde affetme 

yeteneğini sonrakilere aktarırlar. Ölü bir insan, ölü bir insan için nasıl bir şeyler yapabilir,  

basit bir soru, veya kendisi daha kötü bir koşulda iken, ölü bir insan için hayatı nasıl 

kolaylaştırabilir? Bu mümkün mü? Burada tam olarak Canlı olanın, Hizmette olan 

gerçekten Canlı olanların, sadece canlı değil, ama Hizmette olanların yapabilenler olduğu 

söyleniyor . 

 

O gerçekten bunu yapabilen havarileri arasında gerçek takipçilere sahipti, Sonrasında, 

elbette, çok yüksek seviyeye, ruhsal özgürlüğe ulaşan, sadece özgürleşmeyen, ayrıca 

burada Hizmet eden insanlar da vardı. Onlar da merhamet gösterebilirlerdi. Ama 

merhamet gösteren onlar değildi - merhamet gösteren İsa idi, oysa onlar sadece O'nu 

bilgilendirebiliyorlardı. Konu bu. Ama bugünlerde, her rahip size masallar anlatır.  

Ama burada yine, kontrol edilmesi kolay olan mekanizmalar var: altşahsiyet daha iyi 

hissetti mi yoksa hissetmedi mi? Elbette, daha iyi hissetmez.  

 

T: Bundan dolayı, sorumluluk herkese aittir.  

 

IM: Biliyorsunuz, akrabalar için, bu bir şekilde ... Aslında, hepimiz insanız, hepimiz insan 

varlıklarız, eğer sevdiğiniz ve yakın biri öldüyse, onu önemsersiniz, bir şekilde ona 

yardım etmek istersiniz; ama hayatı sırasında ona yardım etmediniz, unuttunuz  ve onu 

aramak bile istemediniz, ve sonra aniden vicdanınız size eziyet etmeye başlar.  Neden? 

Çünkü o gelmeye başlar,  içinizde bilinci rahatsız etmeye başlar. Neden? Çünkü bu onun 

için zordur. Bu nedenle ölüler yaşayanlara uzanır ve onlara kendilerini hatırlatmaya başlar.  

Ve insan bunu vicdan azabı olarak hisseder, yardım etmek gerçekte, bilinçaltından ondan 

kurtulmak ister, bir şeyler yapmak, bedel ödemek ister. 

 

Yaşayan insan ölü olana bedel ödemeye çalışır ve bunu kendi hayatı ile öder. Ama bunu 

nasıl yapacağı ile ilgili ne bilgisi ne yeteneği ne de aracı vardır. Bu nedenle büyücülerin 

veya rahiplerin yardımına başvurur.  Oysa gerçekte, ya rahipler ya da büyücüler - hepsi 

aynıdır. Yardım etmek için ne yapabilirler? Hiç bir şey, çünkü onlar da aynılar. İnsan 

görünürde daha iyi hisseder.  

 

T: Evet, akrabalar için bu özen ve sevgi ifadesi pek çok insanın peşini bırakmaz. 

 

IM: Ve burada, çok ilginç bir nokta daha var. Neden bu daha iyi hissettirir? Çünkü 

gerçekte, vefat etmiş bir insanı, imgesini anımsadığımız zaman, konuştuğumuz, yardım 

ettiğimiz zaman, veya hatta bir rahibe veya büyücüye gelip onlara para verirsek ve dua 

etmelerini veya bir tören, bir ayin veya başka bir şey yapmalarını istersek - belirli bir 

eylem gerçekleştiririz, bir süreliğine iyi hissederiz, denildiği gibi, "ruhumuzda rahatlama 

olur", vicdanın bizi rahatsız etmediği görünür. Ama gerçekte, muazzam bir eylem 

gerçekleştiririz: kişiyi düşünürüz, onunla ilgileniriz, fonlarımızın, zamanımızın ve tüm 

geri kalanların bir kısmını yatırırız, yani, canlı olanı ölü ile paylaşırız. Oysa onlar için bu 

yiyecek gibidir, çünkü bu enerjinin bir kısmını alırlar, ve gerçekten bir süre için daha iyi 

ve daha sakin hissederler.  

 



Ama yine, onları ne kadar çok beslersek, o kadar kuvvetli olurlar, iştahları o kadar artar. 

İştahınız artmıyor mu? Ne kadar kazanıyor olursanız olun, her zaman sizin için yeterli 

değil ve fazlasını istersiniz. Ne kadar seviliyor olursanız olun, size ne kadar düşkün 

olunursa olunsun, sizin için asla yeterli değildir ve fazlasını istersiniz. Sonuçta, ölümden 

sonra değişmeyiz. Tüm alışkanlıklarımız: açgözlülük, para tutkusu, öfke - her şey bizimle 

kalır ve kurnazlık da. Ve altşahsiyet olduktan sonra ne yapmaya başlarız? İnsanlara 

kendimizi hatırlatmaya başlarız. Ve bizi ne kadar beslerlerse, onlara o kadar hatırlatırız.  

Yaşayan insanları çok daha erken öldükleri noktaya sürükleyen kaç tane vaka biliyoruz? 

Çok sayıda. Neredeyse her ailede böyle bir şey var, ve neredeyse herkesin bunun birinin 

başına geldiği böyle yakınları vardır.  

 

T: Altşahsiyeti beslemek ile ilgili. Türk - Moğol inançlarında, bu altşahsiyetleri bulmamız 

ilginç, "ölüler, hatırlandıkları sürece yeraltı dünyasında yaşarlar".  

 

IM: Elbette, 

 

T: Bu nedenle, anma ile ilgili halk duaları yapıldığı sürece, bu yiyecek içecekler ... sürece   

 

IM: Farklı şekilde ifade edeceğim: hatırlandıkları sürece iyi yaşarlar. Yine de tüm bunlara 

iyi hayat denilemez, ama hatırlanmayanlardan daha iyi yaşarlar. Neden? Çünkü 

hatırlanmayanlar güç elde etmezler.  

 

T: Doğru. Bundan başka, bu anda yiyecek içecek aldıkları kesin olarak belirtiliyor, 

 

IM: Evet, bu gerçekten yiyecek. 

 

T:... bu ziyafetler.  

 

IM: Elbette.  ... ölülerin anılması gerçekleşir. Anma ziyafetleri. Biz ayrıca yediğimiz 

zaman, onlar bizimle birlikte yerler, evet. Biz sadece dünyasal yiyecek yeriz, oysa onlar 

hayatımızı yer. Bu da doğru. İsa Mesih bu konuda da söyledi:  “Bırakın ölüler ölüleri ile 

ilgilensin, siz beni takip edin. Canlı olan beni takip etsin." 

 

Bu nedenle, kime inanacağız: İsa Mesih'e mi yoksa sadece bundan iyi kazanan aracılara 

mı? Biliyorsunuz, günde bir iğne...İşte yanıt.  

 

T: Ayrıca ruhsal kurtuluş açısından sorumluluğu birisine verme konusu var. 

 

IM: Yine, eğer sorumluluğu veriyorsak: nedeni nedir? Aracılara ihtiyacımız var,  

bu nedenle onlara alıştık ve çok istekle .... Aslında, dürüst olalım, kendimiz ve ruhsal 

kurtuluşumuz için sorumluluk dahil, sorumluluğu birine vermeye her zaman hazırız. 

Birilerinin bizim yerimize yapması için, birilerinin bizim için dua etmesi için, 

sorumluluğu büyük zevkle birine veririz. Yine de, neden birilerinin bizim yerimize yemesi 

ve su içmesi için sorumluluğu vermiyoruz, Basit bir soru. Kendimiz yiyoruz ve su 

içiyoruz. Oysa bu aynı şey.  Eğer bizim yerimize dua ediyorsa, bizim yerimize yer. 

Bundan dolayı doyacak mıyız? Veya bizim yerimize içer. Dostlarım, susuz olmayı 

bırakacak mıyız? Dürüst olalım.  

 



T: Başka ilginç bir soru var: Şahsiyet için akraba kimdir?  

 

IM: Şahsiyet için mi yoksa insan için mi? 

 

T: İnsan için, diyebiliriz. Şahsiyet için olsun.  

 

IM: Şahsiyet için? Bu büyük bir farktır. Yanıt verelim: insan için akraba kimdir? Kan bağı 

olan yakınları, akrabaları, yani, bunun genetik ve kan ile ilgisi var. Ya Şahsiyet? Burada, 

yanıt tamamen farklıdır. Şahsiyet için, herkes akrabadır. Neden? Çünkü her insanda bir 

ruh vardır, ve her insanda Şahsiyet vardır. Ruh tek bir genetik koddur, eğer bu terimlere 

tercüme edersek.  

 

T: İlişkisel olarak, evet.   

 

IM: Şahsiyet, tüm Şahsiyetler tek bir genetik koddur; bu anne ve oğul ile aynıdır, veya 

anne ve kız - bunlar çok yakın akrabalardır. Böylece, Şahsiyet için hepimiz sevilen ve 

yakınız, aynen ruh için olduğu gibi. Ruh tek Kaynaktandır.  

 

T: İncil'de ilginç bir konu var, Mark'ın İncili, Bölüm 3'te, bir zamanlar, İsa'nın yanında 

çok insan varken, Annesi, erkek kardeşleri ve kızkardeşleri O'na geldiler Ve Ondan dışarı 

çıkmasını istediler.  

 

IM: İyi bir yanıt.  

 

T: İnsanlar İsa'ya bir mesaj ilettiler.  

 

IM: Bu tam olarak Şahsiyet için yanıttır. Ve burada Mesih aslında konuşuyordu. Bize 

anlat, hatırlat, lütfen.  

 

T: Belki, biraz tarih öncesi ile başlayalım. Tarih öncesi öyle ki, bir keresinde Cumartesi 

günü sinagogda bir mucize yarattı ve bir insanı iyileştirdi, bunun sayesinde.. 

 

IM: Oysa Cumartesi günleri iyileştirmek yasaklanmıştı.  

 

T: Yasaklanmıştı.  

 

IM: Onların inançlarına göre, Cumartesileri hiç bir şey yapamazsınız. Buna rağmen, 

neden hayata döndürme hizmeti çalışıyor, ve neden onların doktorları Cumartesi günleri 

çalışıyor? O zamanlar çalışıyorlardı ve bugünlerde çalışıyorlar. O zamanlar hayata 

döndürme yoktu, ama doktorlar çalışıyorlardı. Oysa İsa'ya izin verilmedi. Ve O bir 

"günah" işledi:Bir insana yardım etti, Onu tedavi etti, öyle değil mi? 

 

T: Elbette. Bundan dolayı, havarileri ile birlikte denize gittiği zaman, çok fazla insan 

İsa'yı takip etti..  

 

IM: Evet. Mucize yarattı ve kalabalık daha fazla mucize istedi,  bu nedenle şifa için 

gittiler ve... Her şey her zaman olduğu gibi.  

 



T: Ferisiler kesinlikle endişeliydi. Mesih'in kendisine nasıl zarar vereceklerini tartışmak 

için bir toplantı yapmaya başladılar. O gün, O aslında havarileri ile birlikte çok şey vaaz 

etti.  

 

IM: Açıklayacağım. Burada bir yanlış anlama var, neden ferisiler vs. Aslında, O sinagoga 

girdi ve orada bir kargaşaya neden oldu.  Bir mucize gösterdi, yerel rahiplerin 

yapamayacağı mucize, ve sonra ayrıldı. Herkes sinagogdan ayrıldı ve hiç kimse hiç bir 

şey ödemedi. Bu doğru. Bu nedenle, gizlice, rahipler kendi aralarında şöyle dediler:  

“Eğer bu şekilde devam ederse, çalışmak zorunda kalacağız. O'na bir şeyler yapmalıyız."  

 

T: "Bazı önlemler almanın zamanı".  

 

IM: Muhakkak.  

 

T: Evet, bu yüzden genel olarak konuşursak, o gün, çok fazla vaazlar ve şifalar da vardı. 

Sonra İsa eve gitti, ama kalabalık O'nu bırakmadı, ve O'nu takip ettiler. Esasen, o anda 

çoktan yaygara kopmuştu, ve onlar İsa'nın annesini bilgilendirdiler..  

 

IM: "oğlun aklını kaçırdı".  

 

T: Evet, O'nun aklını kaçırdığını. 

 

IM: Ve en komik şey ne biliyor musunuz? İsa Mesih'in kardeşleri O'na inanmıyordu. O'na 

inanmıyorlardı. Yine de, O vaazlarına başladığı zaman, Gerçek hakkında konuşmaya 

başladığı zaman, O'nu deli olarak gördüler ve O'nu almaya gittiler. Ve komşuların önünde 

rezil olmamak için, insanların onlar hakkında kötü şeyler söylememeleri için. Bir deli 

olarak Onun için gittiler, ve bunun hakkında yazıyor, bundan bahsediliyor.  Ama İsa 

güzelce karşılık verdi.  

 

T: Evet, bu sahneyi yüksek sesle okuyacağım:  "Sonra kardeşleri ve annesi geldi, ve 

dışarıda durarak Ona gönderdiler, O'nu çağırdılar. Ve O'nun etrafında kalabalık 

oturuyordu; ve O'na dediler ki,  “Bak, annen ve kardeşlerin dışarıda seni arıyorlar." Ama 

O onlara, "Annem kim veya kardeşlerim kim" diyerek yanıt verdi. Ve etrafında bir daire 

çizerek O'nun etrafında oturanlara baktı ve şöyle dedi: "İşte annem ve kardeşlerim! Çünkü 

Tanrının iradesini gerçekleştirenler kardeşim ve annemdir." 

 

IM: Ve anne ... Burada, İsa Mesih olarak konuştu. Oysa onlar geldiler ve İsa Mesih'i, 

oğulları ve kardeşlerini görmek için eve girmediler bile, sadece insanların önünde rezil 

olmamak için girmediler. Çağırmak ve O'nu eve götürmek için geldiler. Bu hayatın 

gerçeği. Böyle şeyler oluyor. Sevdikleri ve yakını insanlar ona güldükleri ve onu 

reddettikleri zaman aynı şey Peygamberin başına gelmedi mi?  

 

T: "Hiç kimse kendi topraklarında peygamber değildir."  

 

IM: İsa Mesih bunu da söyledi.  

 

T: Elbette, İsa annesinin ve kardeşlerinin gelişinin bilgisini aldı.O, Kutsal Ruh'a karşı 

küfürden bahsettiği andan sonra, Kutsal Ruh'a karşı küfür asla bağışlanmayacaktır ve  



bir krallık kendi içinde bölünürse, o krallık ayakta kalamaz. 

 

IM: Elbette. Üzücü bir konuya temas ettik. Biliyorsunuz, dürüst olursak, insanlar 

gerçekten bunu önemsemezler. Bir çok insan bunu tarih olarak, hatta çoğu masal olarak 

okuyor. İnsanlar Tanrıdan uzak oldukları zaman, İsa Mesih'ten ve başka herkesten uzak 

olurlar. Ne yazık ki, Hıristiyan olsalar bile İsa Mesih'in olduğunu hissetmeyen, anlamayan 

ve hatta bilmeyen çok fazla insan var. Aynı sıkıntı başka peygamberler ile başka dinlerde 

var. Oysa yine, tüm peygamberler bizimdir.  

 

Muhammed gerçekte Hıristiyanlar için bir peygamber değil mi? Aynen İsa Mesih'in 

Müslümanlar için olduğu gibi? Hakikat. Onlar geldiler ve aynı Hakikatten konuştular, ve 

herkes için tek ve aynı şeyi istediler.  Ama insan insandır. Başka bir şeye geçelim... 

Üzgünüm dostlar, ama gerçekten bu konudan hoşlanmıyorum. Hakikati gösteren ve açığa 

çıkaran, insanlığımızın özünü açığa çıkaran şeye temas ediyoruz. Ve biliyorsunuz, bu 

insan özümüzün böyle bir anlayışı ve gerilimi, bu isteksizliğimiz, Hayata isteksizliğimiz, 

yalnızca bir kez daha hatırlatıyor: gerçekte neden buradayız? Balık tutmaya gidebilirdim, 

Tatiana bir kuaför salonunda olabilirdi.  Zaman kaybetmek ve bizi dinlemek yerine kendi 

işlerinizle meşgul olabilirdiniz, öyle değil mi? Ama, işiteceğinizi umuyoruz,  oysa siz 

ilginç bir şeyler duyma umudundasınız... Ve Yaşamak için çabalayın. Böyle umuyorum, 

umuyorum, bu nedenle balık tutmuyorum. 

 

Ayrıca, dürüst olursak... Her zaman umut vardır. Ve çok fazla iyi insan var. Sonuçta, 

herkes hissediyor. Beni bağışlayın, şeytanın gücü altında olanlar, onun köleleri olanlar 

bile, yine de Tanrı olduğunu hissediyorlar. Adaletin nerede olduğunu hissediyorlar; sadece 

tüm bunları aşacak yeterli kuvvete sahip değiller. Çok zayıflar, ama zayıflar... 

bilinçlerinde zayıflar, Şahsiyetler olarak zayıflar - Şahsiyet zayıf. Oysa kuvvetli olması 

için, yalnızca "hayır" demeli; şeytana hayır,  düşüncelerine hayır; Kutsal Ruha küfretmeyi 

bırakmalı. Ve çok şey değişir, eğer gerçekten bunu isterlerse, eğer gerçekten Hayat için 

mücadele ederlerse. Hayır mı? Bu bizim seçimimiz. Kim olacağımızı seçiyoruz: bir Melek 

veya bir altşahsiyet. Bunu bizden başka hiç kimse yapmaz.  

 

Meleğin ne olduğunu ve altşahsiyetin ne olduğunu bilmememiz kötü. Bu arada, 

altşahsiyetin ne olduğunu bilmememiz konusu ile ilgili olarak... Sonuçta, Gautama 

uygulamayı öğrencilerine verdi. O kendisi Belovodye'de (Shambala) bu uygulamayı 

gerçekleştirdi. ve bunun çok iyi olduğunu düşündü,  bu uygulama... Bunun esası, insanın 

yaşamlarını hatırlamasıdır...  sonradan bunu yazmaya başladılar. Oysa gerçekte, bu 

uygulamanın esası, insanın kendi içinde bulunan altşahsiyetler ile konuşma fırsatı elde 

etmesidir. 

 

O zamanlarda bile, neredeyse herkes, son derece nadir istisnalar ile, neredeyse herkesin 

ruhlarında altşahsiyetler vardı, bazı insanlarda onlardan çok vardı. Böylece o altşahsiyetler 

ile konuşabiliyorlardı ve kendi başlarına gerçek bir deneyim elde edebiliyorlardı. Bu arada, 

bu kaydedildi.  

 

T: Evet, kayıtlar gerçekten korundu. Görünüşe göre Buddha'nın kendisinin geçmiş 

yaşamlarını hatırladığını söylüyorlar... artı öğrencileri de: Ananda ve onun öğrencileri -  

 



IM: Kuşkusuz hatırladı. Ve burada, bu yine yanlış, bu çarpıtılmış bilgidir. Buddha asla 

"geçmiş yaşamlarımı hatırladım" demedi. O Buddha oldu, tek bir hayata sahip olduğunu 

ve Şahsiyet olduğunu mükemmel şekilde iyi anladı. O insanları, içindeki ve onunla 

birleşmeyi başardığı ruhun sayesinde tezahür etmiş olan o insanları, o şahsiyetleri hatırladı. 

Ve öldürdüklerini hatırladı. Çünkü burada bir nokta var, dilim sürçmedi. Altşahsiyetler,  

diyelim bir Bodhisattva uyandığı zaman veya şahsiyet ruh ile birleştiği, bir Melek olduğu 

zaman, var olan tüm altşahsiyetler ikinci ölümlerini bulurlar. Onları öldürdüğü ortaya 

çıkıyor. Ama onlar parazitlerdir, onlar düşmandırlar, onlar dost değiller.  

 

Yine de, bu birleşme sürecinde o gerçekten onlarla konuştu; bu uygulamayı kullandı,  

birleşmeden önce, kesinlikle bunu iyice inceledi. Bu uygulamayı Belovodye'de iken 

yaptığını biraz önce söyledim; bu hızlandırılmış şekilde anlayış verir. Diyelim, bu 

uygulama sayesinde, başka şeyler arasında, o Buddha oldu, bu nedenle buna saygı duydu. 

Ve altşahsiyetler ile sohbet edebildi, sahip olduğu onların kitlesi ile. Bunun muazzam bir 

deneyim olduğunu düşündü, bu nedenle bu uygulamayı öğrencilerine verdi.  

 

Yine de, devam edeceğim, sadece şunu söyleyeceğim.. şöyle söyleyeceğim: bu gerçekten 

yardımcı oluyor, ama şimdiye kadar herkese değil. Bu gerçekte çoğu insanı büyüye 

saptırıyor. Neden? Çünkü bir insan altşahsiyet ile konuştuğu zaman, altşahsiyet kurnaz 

olmaya ve hayatta kalmak için çabalamaya zorlanır. Belki, bu konu üzerine daha fazla 

konuşuruz.  Bundan dolayı, bilgiye sahip olarak... Aynı zamanda, altşahsiyet sıradan bir 

insandan çok daha fazla bilgiye sahiptir, çünkü o gerçeği bilir; bundan geçti, ve sistemin 

kendisi ile daha serbest iletişime sahiptir: Bilincin onunla daha iyi ve daha büyük bir 

teması vardır, Demek istediğim, sistem ile daha iyi bir temasa sahiptir.  

 

Bundan dolayı, bilinci bilgide sınırlı olan bir insan için, altşahsiyet ile sohbet oldukça 

bilgilendiricidir. Bundan başka, altşahsiyet hafifçe farklı zamansal karakteristiklerde var 

olur, bu nedenle sık sık insanı uyarır:  “buraya gitme, oraya gitme, bunu yap, şunu 

yapma," ve bu çok elverişli; bu insanı diğerlerinden üstün kılar, o bir tür "cin" e sahiptir.  

Bu arada, cinlerle ilgili efsanelerin kaynaklandığı yer budur; bu cinlerin ortaya çıkmasının 

nedeni budur. Cinler öteki dünyaya ait, akıllı ve zeki olan her şeyden başka bir şey 

değildir, vurguluyorum. 

 

T: O geçmiş hayatları hatırlamaya gelince. Bir çok insan bunu, insanın çileciliğinin veya 

ruhsal gelişiminin meyvesi olarak konumlandırır, ruhsal gelişiminin belirli bir aşamasında, 

bu anları hatırlar. 

 

IM: Bu olur. Bazen belirli bir aşamada, insan hatırlamaz, ama onlarla konuşabilir. Eğer 

buna sohbet değil, anılar şeklinde sahip ise, altşahsiyet onun bilincine bağlandığı zaman  

ve Şahsiyet tüm bunları kendi anıları olarak algılar, o zaman, bilincine geri döndüğü 

zaman, insan bunu hatırlamaz. Oysa burada, hatırlar. Çünkü önceki deneyimini hatırlar, 

bu sohbet ettiği anlamına gelir, bu nedenle bu durumda, bilinç kontrol altındadır, ve biraz 

ayrılık vardır. Ve insan gerçekten ruhsal yolda durduğu zaman, yeterince evrimleşmiştir,  

altşahsiyet ile iletişim kurma işlemini kontrol edebileceği dereceye kadar evrimleşmiş.  

Altşahsiyetler memnuniyetle temasa geçerler. Neden? Çünkü kazanırlar.  

 

T: Yaşamın nefesini, öyle bir nefes anı,  



IM: Dediğin gibi, yaşamın nefesi; öyle bir güven kazanırlar, ve iletişim periyodunda 

ıstıraplar kaybolur. Çok konuşkan olmalarının nedeni budur; bununla ilgilenirler, bu temas 

ile ilgilenirler. 

 

T: Neden bu uygulama Buddha'nın öğrencilerine verildi?  

 

IM: Sadece hayal edin. Şu anda bizi dinliyorlar, onların hiç biri ölümlü olduklarını 

bilmiyor, gerçekten bilmiyorlar. Sen ve ben bunu başlangıçta tartıştık. Bilinç, "Öyle değil" 

der. Anlıyoruz, teorik olarak biliyoruz, ama içsel olarak buna inanmıyoruz. Buna 

inanmıyoruz ve ölümden sonra ne olduğunu bilmiyoruz, çünkü sözlerimiz de onların 

bilinçleri tarafından, her şeyden önce birincil bilinçleri tarafından ciddi olarak algılanıyor, 

oysa ikincil bilinç, oluşturulan dogmalarına ve başka her şeye güvenerek sözlerimize karşı 

çıkmaya çalışıyor. Ayrıca çeşitli videolardan, kitaplardan ve başka her şeyden edindikleri 

şeyleri öne sürüyorlar, çünkü kendi deneyimleri yok.  

 

Oysa burada insan, silinemeyen veya değiştirilemeyen kendi deneyimini edinir. Ve insan 

gerçekten ondan önce yaşamış olan biri ile konuşur, ama bu o değildir, onun hayatı 

değildir, yine de ondan önce yaşamış olan biri ile konuşur ve kime dönüşebileceğini görür.  

Altşahsiyetler tüm bunları nasıl algıladıklarını, nasıl hissettiklerini anlatırlar ve onlar için, 

bu yalnızlıklarına bir moladır. Çünkü altşahsiyet tek başınadır; birbirleri üzerinde çok 

yoğun şekilde yerleşmiş olmalarına rağmen, yalnızdırlar. Bir başka şey, her şeyi 

duymalarıdır, görmezler, ama her şeyi duyarlar. Ama, bu temas gerçekleştiği zaman ve 

altşahsiyet bilinçle bağlantı kurduğu veya ikincil bilincin yerine geçtiği zaman 

her şeyi görür ve ayrıca bedeni hisseder.  

 

Bu gerçekten böyledir, çünkü nöral grup ile temas kurar; altşahsiyet için bu kısa bir zaman 

periyodu için yeni bir hayata benzer. Oysa orada, bir dakika onlar için bir yıl veya hatta 

daha uzun sürer. Orası zordur. Bu nedenle, bu deneyimi görerek, Şahsiyet Tanrının 

gerçekten var olduğunu ve beni bağışlayın cehennemin de var olduğunu anlamaya başlar. 

Hayali bir cehennem değil, "dişlerini gıcırdattıkları", "kazanda kaynatıldıkları", yer değil, 

biliyorsunuz, "bir grup içinde oturursunuz", büyük bir grup vardır, iblisler çalışırken biz 

otururuz, banyomuzu ısıtırlar ve biliyorsunuz, adaptasyon diye bir kavram var, bizi ne 

kadar kaynatırlarsa kaynatsınlar, buna alışırız, kart oyunu oynamaya başlarız, başka bir 

şey yaparız, iblisler ile eğleniriz, bu en sonunda eğlenceli olabilir."  

 

Hayır, dostlarım, bu yalnızlıktır. Sonuçta, birçoğunuz şu anda yakınlarınız ve dostlarınız 

arasında bile yalnızsınız. Onlar ile ilgilenirsiniz, oysa onlar sizinle ilgilenmezler. Öyle 

değil mi? Onlar için her şeyi yaparsınız, oysa onlar çok utanmazlar. Bakın ne kadar 

bencillik.. Nedeni tam olarak bu. Sevilmesi gereken siz değilsiniz, ama siz herkesi 

sevmelisiniz ve hiç kimseden bir şey istememelisiniz. Eğer bir şey için birini severseniz,  

eğer sizi sevmeleri ve sizinle ilgilenmeleri için birini severseniz, bencilsiniz ve 

kendinizden başka kimseyi sevmiyorsunuz. Sevgi fedakardır. Tüm bu kötü şeylerden, tüm 

düşüncelerden ve her şeyden kurtulmalısınız, o zaman içinizde yalnızlık olmaz. O zaman 

ruhun aynı soydan olduğu ve tüm Şahsiyetlerimizin de akrabalarımız olduğu, diyelim, çok 

yakınlarımız olduğu anlayışı olur tüm Şahsiyetlerimiz. Bu nedenle, göründüğünden çok 

daha sevgili ve yakınız.  

 



Oysa başka her şey şeytandan, çatışma ruhundan - bilincimizden gelir. O böler, yok eder, 

duygular üretir, ister, zorlar, nefret eder ve bizi bunu yapmaya zorlar. Soru şu, biz kimiz? 

Benciller mi? Nefret ve çatışma ruhunun köleleri miyiz, yoksa insan varlıkları ve sevgi 

dolu varlıklar mıyız, sonuçta? Ve her şey bu karara bağlıdır.  Oysa altşahsiyetler tam 

olarak altşahsiyetlerdir, ve bu uygulama gerçekten ilginçti. Ama yine, bir kez daha 

söyleyeceğim, bu zayıf insanlar için çok baştan çıkarıcıdır, çünkü onlara başkalarının 

sahip olmadığı bir şey verdi. Ve çoğu sadece yürüyüp gitti ve Yuhanna'ya  

yanıt veren İsa Mesih'in dediği gibi, sefalet melekleri - ruhta zayıf - oldular. 

 

T: Buna rağmen bu ilginç; hatta o filozofları hatırlarsak bunun onlar için özel bir armağan 

olduğuna inanıyorlardı. Eğer hatırlarsak, Pisagor insanların geçmiş yaşamlarını 

hatırlayamayacağını söyledi, 

 

IM: Tam olarak bu, 

 

T: Oysa "Hermes bir keresinde bana tüm bu yaşamları hatırlama armağanını vermişti. 

 

IM: Bu aktif bir altşahsiyet, evet.  

 

T: Ve şimdi bu yaşamları sadece hatırlayabilmiyorum, aynı zamanda başka insanlara 

bunu anlatabiliyorum." Ve ilginç olan şey, tam olarak kafalarında bir ses işiten ve ayrıca 

altşahsiyetlerin onları uyardıklarını söyleyen bir çok filozof vardı. 

 

IM: Pek çok ünlü kişi duydu ve beni bağışlayın, bu filozoflar... Neden uzağa gidelim? 

Buradan uzak olmayan Vernadsky Library var.  

 

T: Evet, Vernadsky. 

 

IM: Ve Vernadsky gibi böyle büyük bir adam vardı. Öyle değil mi? 

T: Socrates'in iblisinin içinde olduğunu söyledi. 

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

T: ... evet, Biosfer çalışmasını yazmak için, bir peygamber gibi, bir çağrı hisseden kişi... 

 

IM: Bu ilginç. Vernadsky hakkında, ayrıca Socrates hakkında biraz açıklayabileceğimizi 

düşünüyorum. 

 

T: Biliyorsun, İgor Mihailoviç, Vernadsky ile olan bu konuya çok şaşırdım, ciddi şekilde 

hasta olduğu açık..  

 

IM: Bana öyle geliyor, biliyorsun, Vernadsky vakası tüm duyarlı insanları şaşırttı.  

 

T: Özgeçmişi açık, o ciddi şekilde hasta idi ve hayatın bu çok yaratıcı rolünün ne 

olduğunu anladı, ve bu Biosfer çalışmasını yazmanın öncüsüydü. Şunu söyledi: "İnsanlığa 

canlı madde hakkında öğretilerimde yeni bir şeyi anlatmak zorunda olduğum ve bunun 

benim misyonum olduğu, bana empoze edilen zorunluluğum olduğu, ki onda harekete 



geçmeyi teşvik eden içindeki sesi hisseden bir peygamber gibi bunu uygulamaya koymam 

gerektiği gerçeğine açıkça yaklaşıyorum. İçimde Socrates'in iblisini hissettim."  

Ve sonra,  "Şimdi bu öğretinin Darwin'in kitabı gibi aynı etkiye sahip olabileceğini 

anlıyorum ve bu durumda, doğamda herhangi bir değişiklik olmadan, dünya bilim 

insanlarının ilk sıralarında yer alıyorum." Ve bu anahtar nokta. Aslında, bir insan 

gerçekten bir egoist olduğu zaman, ona giriş onun gururu olduğu zaman,  

 

IM: Elbette. Egoizmi.  

 

T: Onun şöhret ve önemli olma duygusu, bu altşahsiyete kapıyı açar. 

 

IM: Şöhret arzusu. Evet, yüzde yüz. Böyle egoizmin ve kalabalığın üzerine yükselme 

arzusunun sonucu olarak, insan şeytan ile anlaşma yapar, aslında, çoğu zaman o 

altşahsiyetler ile.  Ama Socrates'in sahip olduğu gibi, böyle bir simbiyozun (ortak yaşam) 

ortaya çıktığı görünüyor.  

 

T: Bu arada, Socrates de sürekli onu sevk eden, tavsiye veren veya daha doğrusu, hatta 

onu koruyan bir ses işitiyordu. Nereden gidileceği ve nereye gidilmeyeceği.  

 

IM: Kabul etmelisiniz, dostlar, içinizde yaşayan ve sizinle konuşan birinin olması çok 

elverişli, onunla ortak yaşama sahipsiniz, hangi anlaşmayı yapmanız gerektiği, nereye 

gideceğiniz, kime ne söyleyeceğiniz, nerede sessiz kalacağınız, nereye gitmeyeceğiniz 

konusunda sizi uyarıyor. Sonuçta, kelimenin tam anlamıyla Socrates'i kurtardı. Öyle değil 

mi?  

 

T: Bir savaştan dönerlerken, ses ona bölüğün geri kalanının gittiği yoldan tamamen farklı 

bir yol gösterdi.  

 

IM: Üç yol vardı. Bölük bunlardan birine gitti, kaçıyorlardı, savaşı kaybetmişlerdi, ve 

askeri birliğe koştular ve neredeyse hepsi öldürüldü. Oysa o tamamen farklı bir yola gitti. 

Neden? Çünkü Socrates'in kafasındaki iblis "Bu yola gitme, o yola git" dedi, bu nedenle 

oraya gitti.  

 

T: İblise tamamen güvendi.  

 

IM: Onu kurtardı ve ona yardım etti, onu Socrates yaptı. Onu ünlü yaptı, ona şöhret verdi, 

öyle değil mi? Ama son anda ona tuzak kurdu.  

 

T: Bu gerçekten doğru.  

 

IM: Şeytan bu şekilde davranır, dostlar.  Ayrıca, anlamanız için altşahsiyetler asla 

kimseye Hayatın yolunu vermedi. Bu dünyada insana yardım ederler, ama en sonunda ona 

öyle bir tuzak kurarlar ki, o altşahsiyet olur. Ama yine, bu durumda bile bu anlaşmayı 

yaparlar, sadece güce, paraya, şöhrete ve benzerlerine aç olan bu tür gururluluk ile ortak 

yaşama girerler. Basit bir soru soracağım. Yüzlerce yıldır iyi bilinen ders kitaplarından  

bu ünlü kişilikler: şu anda nerdeler? Tanrı ile birlikteler mi yoksa cehennemdeler mi?  

 



Dostlarım, onlar iblisleri ile birlikte aktif altşahsiyetlerdir. Ve neredeler? Aranızda bir 

yerdeler. Ve bazılarınız Socrates, Vernadsky ve diğerleri gibi ünlü olma fırsatına 

sahipsiniz - "göze çarpan kişilikler". Tek soru şahsiyetler mi yoksa altşahsiyetler mi 

olmak? Mesele budur. Ve onlar bu altşahsiyetler ile böyle diyaloglara ne kadar çok 

çekildiyseler görüntülerini yakalamak ve kendilerini hatırlatmak için, kendileri hakkında 

anıları o kadar çok korumaya çabaladılar. Soru, "Neden?" Onları beslememiz için, 

okullarda onlar hakkında öğrenmemiz için, imgelerini görmemiz, isimlerini bilmemiz ve 

onları hatırlamamız için. Görüyorsunuz, şimdi bile onları hatırlıyoruz.  

 

T: Bu nedenle bu altşahsiyetler ne kadar iyi görünürse görünsün, sonucun Socrates'e olan 

ile aynı olduğu ortaya çıkıyor. Bir çelişki: görünüşe göre, o ikna etme yeteneğine sahip 

olan bir insandı.  

 

IM: Ama bu ikna yeteneğini nereden aldı?  

 

T: Evet, mahkemede kendini savunmada başarısız oldu.  

 

IM: Ama o Socrates bu ikna yeteneğini nereden aldı? O iblisten miydi?  

 

T: Evet. Socrates için, mahkemede her şeyi iyi yaptığının kesin bir işareti, bu sesin onu 

durdurmamasıydı. 

 

IM: Mahkemede?  

 

T: Evet. Onu durdurmadı. Ama biliyorsun... 

 

IM: Ama, son ana kadar, kaybedinceye kadar onu durdurmadı. 

 

T: Bu arada,  öyle görünüyor ki Cayce, eğer Cayce'yi ele alırsak, çocukluğunda, dokuz 

yaşında iken ve ilk kez sesler işittiğinde, bunların nereden geldiğini anlayamadı.  

 

IM: Burada, görüyorsun, Cayce'nin başına hafifçe farklı bir durum geldi. Stresli bir 

durumdan sonra, böyle şeyler sıkça gerçekleşir, babası ona vurduğu zaman, böyle bir 

hikaye, düştü ve ilk kez bir ses işitti. Neden? Çünkü erken yaşlarda suistimal edilen 

çocuklar... Erken yaşta iken Şahsiyet henüz kuvvetli değildir, bilinç hala oluşmaktadır, 

altşahsiyetler dahil her türlü iblise, cinlere ve benzerlerine çok savunmasızız. 

 

Bu nedenle burada, ortaya çıkıyor ki sık sık stres altındaki bir çocuğun, ve Cayce çoğu 

zaman stres, ciddi stres altındaydı, bilirsiniz çocuklar saklanabilecekleri bir köşe bulmaya 

çalışırlar. Yani, bilinçlerinde, gerçeklikten kaçmaya çalıştıkları ayrı küçük odalar 

yaratırlar. Yine, içlerindeki birine hitap etmeye çalışırlar, söyleşmeleri vardır - bu yine 

bilincin ürünüdür. Sevgi yoktur, ama korku vardır. Korku onları neye sevk eder? Bir 

koruyucu bulmaya. Ve koruyucu çoğunlukla her zaman bulunur. Bu nedenle çocuk kendi 

gelişimine veya içindeki sevginin gelişmesine enerji harcamaz; bunun yerine, şiddetten 

kaçmaya çalışır ve nefret ile doludur, onda bir yığın duygu vardır. 

 



Doğal olarak, bu, altşahsiyetler dahil tüm bu görünmez okyanus için yiyecektir. Bu 

nedenle işte böyle gerçekleşiyor. Cayce'nin başına standart bir durum geldi, ve bir çok 

insan buna maruz kalıyor. Ama bu durumda, Cayce ayrıca bundan iş yaratmayı başardı 

ve aynı zamanda ün ve başka her şey kazandı. Ama sonra yine, bu nasıl sona erdi?  Aynı 

sıradan şey: Cayce bir yerlerde birinin içinde yaşıyor, Baba Vanga başka birinin içinde 

koşuşturuyor ve tüm geri kalanlar. Bu böyle değil mi? Böyle. Aslında deneyimleri ile hiç 

bir yerde kaybolmazlar.  

 

T: Ama ayrıca, bu arada, Cayce'nin altşahsiyetleri bir çok iyi şeyler söylüyorlardı insanın 

hayatında en önemli sütunun onun ruhsal doğası olduğunu söylediler,  

 

IM: Yüzde yüz.  

 

T: Ve iyi bir vatandaş, komşu veya akraba olmanın ne kadar önemli olduğunu. 

 

IM: Yüzde yüz. Doğru kişinin imajını yaratıyorlar ve yapıyorlar,  

manevi olarak öğretiyorlar.  

 

T: Yok etmemek, yaratmak önemli.  

 

IM: Elbette.  

 

T: Ama bundan söz edildiği zaman bu ilginç. Ve okumalardan birinde bir soru soruldu, 

"O zaman bununla nasıl başa çıkılır? Bir problem var - ölü olanlar bilince geliyor...." 

 

IM: Evet. Ve altşahsiyetin kendisini teşhir ettiği yer burası.  

 

T: Altşahsiyet kendisini tavsiyeleri ile teşhir ediyor.  

 

IM: Ve tüm esas niteliği... tüm esas niteliği. Ve tüm bu" spiritüellik" kabuk gibi uçup 

gidiyor. Neden? Sen ve ben şu anda konuşuyoruz, birbirimizi anlıyoruz, ama dostlarımız 

ne hakkında konuştuğumuzu anlamıyor olabilirler. Cayce tam olarak ölüleri anmanın, 

onlarla ilgilenmenin gerekli olduğunu söyledi, yani tam olarak Allah'ın yasakladığı şey: 

onlarla konuşmayın, onları anmayın vs. Oysa o aynı iblisler Cayce'yi kışkırtıyorlardı, ve 

Cayce, "asil, ruhsal ve her şeyi kurtaran" olarak tamamen tersinde ısrar etti: yüksek 

kuvvetler ölüleri beslemeniz gerektiğini söylüyorlar.  

 

T: Ve burada başka bir nokta var. Cayce çok dindar bir adamdı, yani, o Hıristiyan idi. 

Bunun altşahsiyetler için faydalı olmadığı açık... 

 

IM: Üzgünüm, dostlar, ama bunu gerçekten komik buluyorum: pekala, nasıl? Dindar bir 

insan, benim anlayışıma göre, Tanrıyı seven bir insandır. Eğer bir Hıristiyan olsaydı, İsa 

Mesih'e sadık olurdu. İsa Mesih büyü ile meşgul olmayı yasakladı, öyle değil mi? Cayce 

ne ile meşguldü? Sonuçta, İsa Mesih'in kendisi büyü yapmadı. İnsanlara şunu söyledi: 

seçiminize göre size yapılsın. Büyü uygulamadı. Birçokları, "Ya O'nun sergilediği 

mucizeler?" diyecektir. O İsa Mesih!  

 



T: Bu arada, çok uzun bir süre Cayce'nin kendisi armağanının pozitif olup olmadığından 

kuşkulandı.  

 

IM: Bu yüzden kendisini Tanrıyı seven bir mümin olarak konumlandıran bir adam olarak 

ona manevi güzelliklerden bahsettiler, olması gerektiği gibi. Tüm dinlerde kalın harflerle 

yazılan böyle olağan basit kurallar: "Birbirinizi sevin, iyi olun, itaatkar olun" vesaire. Ve 

sonra aniden: "Siz Tanrının kölesisiniz, boyun eğin, razı olun, icra edin". Öyle değil mi?  

 

T: Elbette, görünüşe göre Hıristiyan dogmasına sadık olan bir adam aniden okumalarında  

insanlara reenkarnasyonu anlattığını gördüğü zaman en büyük zorluklar başladı. Bu 

kesinlikle onun için en zor periyot idi, çünkü bu var olan dogmaya tamamen karşı 

çıkıyordu. 

 

IM: Zor bir periyot, çünkü tarihi bilmiyordu. Başlangıçta, Hıristiyanlık oluşturuldu... 

Mimar Paul tarafından oluşturulan asıl din bile - reenkarnasyona sahipti. Ve Paul 

reenkarnasyona inanmadan edemedi, çünkü o tam olarak reenkarnasyonu tanıyan o 

sınıftan idi. Hıristiyanlıktan önce Paul kimdi?  

 

T: Bir Ferisi.  

 

IM: Onlar neyi ileri sürdüler? Reenkarnasyon.  

 

T: Evet, Esseneler, Ferisiler.  

 

IM: Tamamen doğru. Bu nedenle bunu biliyorlardı. Ve İsa Mesih bunun hakkında 

konuştu. Daha sonra reenkarnasyon çıkarıldı. Neden? Engel olmaya başladı, elverişsiz bir 

olgu. Çünkü reenkarnasyon neyi gerektirir? Açıklama, ayrıntılandırma ve anlatma, aynen 

şu anda hakkında konuşmakta olduğumuz şey, gerçekte olduğu gibi. Sonuçta, yeni bir şey 

söylemedik. Bunun hakkında konuşuldu, beni bağışlayın, tüm peygamberler bunun 

hakkında konuştu, insanlar bunu biliyordu, ilk Hıristiyanlar bunu biliyordu, ve ilk 

Müslümanlar bunu biliyordu. Yeni olan bir şey ifşa etmedik, aslında. Neden tüm bunlar 

unutuldu? 

 

Çünkü ölüm sonrası kader hakkında bu bilgi aracıları tamamen çıkarıyor; çünkü neler 

olduğunu anlayan ve bilen her insan, kendisinin çalışmak zorunda olduğunu kavrıyor. Bir 

Şahsiyet olarak, beni bağışlayın, ruh ile birleşmeyi elde edinceye kadar, hiç bir şey olmaz.  

Ve bu o kadar yakındır ki, hiçbir aracı, hatta çok zayıf olanı bile bu sürece uyum 

sağlayamaz veya aracılık edemez. Bu öyle değil mi?  

 

T: Öyle. Hıristiyanlık ile, esasen aynı durum. Ortaya çıkıyor ki...  

 

IM: Genel olarak, biliyorsun, eğer ölüm sonrası kaderi, tüm manipülasyonları, tüm bu 

temeli kaldırırsak, o zaman dinler neyle kalır... Orada ne kalır? Teatrallik ve büyü - başka 

bir şey değil. Dinler çöker. Neden? Basit bir yanıt. Ölüm sonrası kaderde aracı olmadan 

ve uydurdukları bu ölüm sonrası masalları olmadan, din büyüdür. Ama alternatif olan o 

büyücülere kaybeder. Neden? Onlar basit olanlara sahipler. Kendi kolay ritüellerine 

sahipler. Daha ucuz olduğunu söyleyemem, hayır. Büyücüler ile, o da pahalıdır, ama 

orada maddi bir rüyaya ulaşmak daha kolay ve daha çabuktur; tüm bu büyü binlerce yılda 



oluşturuluyor. Ama dinlerde, büyü aşırı uzun sürüyor, o karmaşık, ve onu örtbas etmeye 

çalıştılar. Her çatlaktan sızarken onu nasıl örtbas edebilirsiniz? 

 

T: Ve burada başka bir soru var, İgor Mihailoviç, altşahsiyetler hakkında. Bu tam olarak 

net ve önceki videoda bundan söz ettin, insanın ruhsal kurtuluşu altşahsiyetler için yararlı 

değil, bu onların ikinci ölümü. 

 

IM: Tabi ki bu faydalı değil. Elbette.  

 

T: İnsanın ruhsal gelişimi altşahsiyetler için faydalı mı?  

 

IM: Bu faydalı. Bu çok faydalı. Bundan dolayı bir çok altşahsiyet insanları zorluyor, hatta 

bazen... özellikle Cayce gibi, ortak yaşamda onlara öğretiyor,  ahlaklılığı ve başka her şeyi 

destekliyorlar. Yine, burada fizik var. Neden? Şahsiyet ruha ne kadar yakın olursa, eğer 

alırsak...  Yine, dostlarım, eski geleneklerden, dinlerden ve başka her şeyden yola 

çıkıyoruz. Şahsiyetin olduğu, ruhun olduğu anlayışı var, ve bunlar gümüş bir iplik ile 

bağlantılı. Ve Şahsiyet ruha ne kadar yaklaşırsa, iplik o kadar kalınlaşır ki bu Şahsiyetin 

daha fazla enerji aldığı anlamına gelir.  

 

Bu yüzden ne oluyor? Bu yüzden, bilince daha fazla enerji gidiyor. Bilinç ile ortak 

yaşamda olan altşahsiyet, neyin daha fazlasını alıyor? Enerji, yiyecek ve güç. Beni 

bağışlayın, o dünyada, gölgeler dünyasındaki, ölüm dünyasındaki hiç bir şey, yiyecek 

dışında önemli değildir. Hepsi bu, orada tek bir değer var. Onlar ... sahip değiller... 

 

Burada çok fazla değerlerimiz var. Seçeneklerimiz var: Canlı olmak veya altşahsiyet 

olmak. Ve bu çoklu kombinasyonları ortaya çıkarıyor. Anlıyor musunuz? Demek 

istediğim, ahlakımız, bazı davranışlar, bazı zoraki değerler var - bunlar bilincin oyunları 

ve tüm geri kalan. Hatta, bilmiyorum, perdelere, masa örtüsüne değer veriyoruz.  Her şeye, 

genel olarak rahat, elverişli olan bir şeye ve başka her şeye bir değer ekliyoruz, ona belirli 

bir değer veriyoruz.  

 

O dünyada, gölgeler dünyasında, sadece yiyecek değerlidir. Yine de, orada yiyecek 

farklıdır. Bizim yiyeceklerimiz çeşitli. Beni bağışlayın, Poltava lardımız veya kuzu etimiz 

var veya başka bir şey, herkes hoşlandığı şeyi yer; biri küçük kek veya başka bir şey sever. 

Oysa orada, sadece tek bir şey vardır: her şeyin ondan oluştuğu şey, Hayat veren şey - 

onlar için değerli olan budur. Sindirim sistemleri yok, bu nedenle tamamen enerjiyle 

beslenirler ve tüm bunları tam olarak enerji için yaparlar. Eğer tüm bunları anlar ve 

bilirseniz,  tüm bu saçmalıkları bir kenara bırakırsanız, her şey yerine oturur. Her şey basit 

ve açıktır. Bu doğru.  

 

T: İgor Mihailoviç, başka bir soru var. Bilincin tam olarak yerine geçmesiyle altşahsiyetin 

tezahürü gerçekleşir mi, yoksa seçenekler mi var?  

 

IM: Duruma göre değişir.  

 

T: Örneğin, Cayce veya Socrates, sesler işitiyordu?  

 

IM: Hayır, bekle. Eğer Cayce'yi ele alırsak, tamam? Cayce'yi ayrıntılı olarak inceleyelim. 



Yine, onda ilk tezahür ne zaman gerçekleşti? Babası onu cezalandırdığı zaman, değil mi?  

 

T: Dokuz yaşındayken, evet.  

 

IM: Babası ona vurdu, düştü ve sonra sesler işitti. Ve ne başladı? Mucizeler. Bu noktada, 

değiştirmeler vardı, ama onlar ortak yaşam içindeydi. Neden? Bu gerçekten böyle: o bir 

kitap aldı.. yastığının altına koydu ve ona söylediler,  "Sabah her şeyi bileceksin." Burada, 

altşahsiyetten gelen baskın bir ortak yaşamdı.  Başka deyişle, Şahsiyet olarak o bilinci ile 

bağlantısı kopmuştu, uyuyordu. Ama gerçekte, eğer baksaydık ve bunu video kameraya 

kaydetseydik, o oturuyordu ve ders kitabını okuyordu. Ama, altşahsiyetin hafızası farklı 

şekilde çalışır; onun "unut" fonksiyonu yoktur. Dostlarım, bizim hafızamızın da "unut" 

fonksiyonu yoktur; her şeyi ayrıntılarıyla hatırlarız. Bu gerçekten böyle, şimdi buna 

geleceğiz.  

 

Hatırladığım kadarıyla, her şeyi hatırladığımızdan bazı videolarda önceden söz ettik. 

Belirli tekniklerde, hipnoz kullanıldığı zaman, örneğin, insanın her şeyi ve ayrıntılı olarak 

hatırlamasını sağlamak mümkündür. İşittiği, gördüğü ve tam o anda dikkat etmediği her 

şeyi. Bu nedenle, altşahsiyetin mükemmel hafızası vardır: bir kitaba göz gezdirmesi ve bu 

anıyı kişinin bilincine koyması yeterlidir, çünkü baskın bir ortak yaşamdadır. Yine, çocuk 

uyanır: bir şekilde uyuyordu, bunu hatırlamaz, ama kitabı ezbere bilir. Bu bir mucize değil 

mi? Öyle. Ama bu "mucize"nin arkasında... Biliyorsun, bu etrafta dolaşan uyurgezerlere 

benzer.  Yine de, bazı uyurgezerler gece sadece buzdolabına gider ve oraya gitmediklerini 

söylerler. Anlıyor musunuz? 

 

Bunlar "doğru" uyurgezerlerdir, oysa "yanlış" uyurgezerler ders kitaplarını okurlar. Ama 

gerçekte, tüm bunlar çok basittir, kolayca açıklanabilir mekanizmalardır. Bu tür şeyler 

fark edildi ve gözlemlendi. Bu mevcut ve bu olgu araştırıldı. Bu nedenle, her şey 

altşahsiyetin böyle baskın konumu ile başladı, ama daha sonra bu Cayce'yi korkuttu. Ve 

diyelim, bir uzlaşma yaptı. Bu uzlaşmada neyi görüyoruz? Baskın altşahsiyetleri görürüz,  

çünkü çoğu zaman söylemiş olduğu şeyi hatırlamıyordu. 

Öyle değil mi?  

 

T: Öyle.  

 

IM: Ve sonrasında tüm bu fenomenler onda nasıl tezahür etti? 

 

T: Hipnoz sırasında, anlaşıldığı gibi. 

 

IM: Doğru. Hastalandı,  

 

T: Evet, larenjit. 

 

IM: Sesini kaybetti, hipnoz o zamanlar çok moda idi. Peki kime geldi? Bir kaç seans 

yapan ve tesadüfen Cayce'de zaten var olan şeyi güçlendiren yerel bir hipnotiste, yani, o 

altşahsiyetler için kapıyı hafifçe açtı. Ve baskın altşahsiyet tarafından bu Cayce'nin 

kontrol edilen yaşam süreci başladı. Oysa birçok  altşahsiyete sahipti. Demek istediğim, 

bunlar bir çok altşahsiyetin aktivasyonunun gerçekleridir. Ama bu zaten başka bir şey, 

bunlar karanlık şeyler, önemli değil.  



Yine de, altşahsiyetler biliyor... Onlar için bilgi... Farklı bir şekilde algılıyorlar: ne mesafe 

ne de zaman onlar için önemli değil. Eğer, "Bu farklı bir boyut" dersek, bu birçok kişi için 

bir anlam ifade etmez, öyle değil mi? Açıklayacağım: hepimiz masaya bakalım. Masada 

oturuyoruz, ve masada ne olduğunu ve odada ne olduğunu görüyorsun. Ama komşu 

sokakta olanları görmüyorsun. Öyle değil mi? Neden? Çünkü burada oturuyorsun - algı 

alanı. Ve şimdi imgele: yaklaşık yirmi metre yüksekliğe çıkıyorsun - komşu sokakta 

olanları görüyorsun. Ne kadar yükseğe çıkarsan, görüş aralığın daha büyük ve daha geniş 

olur. Bu yüzden, altşahsiyetler üçüncü boyutta değiller, aynen Şahsiyet gibi, aynen bilinç 

gibi. Bu kategori biraz daha yüksek bir boyutta, deyim yerindeyse.  

 

Görebilirliğimiz ile bizim için sınırlı olan her şey, deyim yerindeyse, bu kategori için 

aralık çok daha geniş ve derin. Bu nedenle, okumalarında Cayce insanların nasıl tedavi  

edileceğini söylediği zaman, bu şaşırtıcı değil, "falanca ilacı kullan, falanca eczaneye git, 

bu madde orada o maddenin arkasında duruyor" gibi, eczacının kendisinin bile bilmediği 

o şişenin arkasında. Bu nedenle, Cayce sayesinde, aslında bu ilacın kaldığını öğrendi. Bu 

bir mucize değil mi? Bizim için üçüncü boyutta, bu bir mucize. Altşahsiyetler için, bu 

doğaldır. Onlar için bu, bilmiyorum, mutfağa gelmeniz, dolabı açmanız ve kaşıkları, 

çatalları, bıçakları görmeniz ve istediğiniz her şeyi almanız ile aynıdır. Neden? Çünkü onu 

görüyorsunuz. Altşahsiyetler ile aynı şeydir, onlar her şeyi görürler.  

 

T: Ayrıca, İgor Mihaloviç, hipnoz ile ilgili, çünkü bugünlerde regresyon gibi popüler bir 

trend var, insanlar geçmiş yaşamlarını hatırlamak istedikleri ve gerçekte hipnotistlerin 

hizmetlerine başvurdukları zaman.Ve ne oluyor? Bu nasıl güçlendiriliyor? Cayce'nin 

durumunda, hipnotistin altşahsiyetleri güçlendirdiğini söyledin.  

 

IM: Evet, o kapıyı açtı.  

 

T: Ne oluyor?  

 

IM: Olay şu ki, özel teknikler var. Örneğin, sen ve ben, kendisi bu tekniğin yardımıyla 

çalışan,  gerçekten altşahsiyetler ile konuşan Gautama'dan söz ettik... Bunu öğrencilere 

verdi. Ama bu durumda, dalma meditatif tekniği kullanılır, basitçe söyleyelim - 

otohipnoz; yani, netleştirmek için, bu otohipnoz tekniğidir.  

 

Oysa orada, hipnotist insana telkin verir, yani, birincil bilinci etkileyerek etki etmeye 

başlar, ardından birincil bilincin faaliyetini yatıştırır ve kontrol eder, ve birincil bilince 

herhangi başka imgenin direkt komutu gider. Oysa Şahsiyet eleştiri olmadan algılar. Bu 

önemli bir nokta, dostlar. Başka deyişle, Şahsiyetimiz burada kim olduğumuzu ve nasıl 

yaşadığımızı hiç önemsemez. Bu doğru. İsmimizi bile algılamaz. Bu gerçekten böyle. 

Neden? Çünkü... Basit bir örnek. Hipnoz halinde, insana bir şarkıcı veya bir aktör ya da 

aktris olduğunu telkin edilir. Ve o şarkı söyler. Kendisini sahnede algılar, Şahsiyet bunu 

yüzde yüz umursamaz. O tüm bunları finanse eder. Neden? Onun için gerekli değildir, 

bunlar ilgilenmediği ayrıntılardır.  

 

Ama bu birincil bilinç için ilginçtir. Bu yüzden, doğruyu söylemek gerekirse, bu üçüncü 

boyutta bizler bu büyük benlik, bu küçük olgunlaşmamış egoistleriz. Neden 

olgunlaşmamış? Çünkü birincil bilinç kendi gelişiminde birincil dalgaya kadar sınırlıdır, 

bu nedenle, primattan biraz daha akıllıdır, ama daha fazla değil; aynı canavar ile kalır... 



Daha sonra bizde baskın olan şey. Anlıyor musun? Birincil bilinç Şahsiyet ve ikincil 

bilinç arasında aracıdır.Ve hipnoz tam olarak birincil bilinci etkiler. Tüm bu 

değiştirmelerin, ayrıca telkinin ve başka her şeyin gerçekleştiği yer burasıdır. Bu arada, 

bunun arkasında plasebo etkisi ve başka bir çok faktör gizlidir.  

 

T: Ve bu çok ilginçtir, çünkü çoktan derine kökleşmiş böyle sözcük kombinasyonları var, 

"altşahsiyet Şahsiyetin yerini alıyor." Veya Şahsiyete ne oluyor?  

 

IM: Hiç bir şey.  

T: Kimsenin kimsenin yerini almadığı görünüyor, değil mi?   

 

IM: Hiç kimse ve hiç bir şey. Eğer Şahsiyet gelişmemiş ise, oysa Şahsiyet çoğunlukla,  

beni bağışlayın, gelişmemiştir. Gelişim ile kim meşgul oluyor? Dünyada kaç insan 

Şahsiyetler olduklarını biliyor? Psikoloji ve başka her şeye dayanarak, herkes, "Evet, ben 

bir Şahsiyetim" der. Başka bir terim. Tüm Şahsiyetimiz birincil bilince, daha nadir olarak  

ikincil bilince kilitlenmiştir, çünkü diyaloglar orada içimizde ortaya çıkıyor. Bu arada, bu 

gevezeliği, Şahsiyet konumundan bu diyalogları gözlemlerken bile, Şahsiyet 

olduğumuzun, bunu gözleyen, tüm bunları "finanse eden" olduğumuzun farkında değiliz. 

Başka deyişle, kim olduğumuzu ve ne olduğumuzu anlamıyoruz.  

 

Tam olarak bu teatralliğin, bu aptallığın, ya birincil ya da ikincil bilincimizde gerçekleşen 

tüm bu karmaşanın yer değiştirmesinde yaşıyoruz. Ama Şahsiyetler olarak bizim için, 

bu ... Sadece söylüyorum: ne isim ne de başka bir şey önemli değildir. Bir değiştirme ile 

bazı komutları getirmek yeterlidir - ve bunu gerçeklik olarak algılarız, çünkü bu bizim için 

değerli değildir. Ama eğer insan ruhsal olarak gelişirse, o nasıl gelişir? Şahsiyet olarak. 

Ve burada Şahsiyet olduğunu, Yaşamaya başladığını anlamaya başlar. Burada Yaşamaya, 

Şahsiyet olarak Yaşamaya başlar. O zaman bilincin ne olduğunu, nasıl oynadığını görür,  

tüm bunları anlar. O zaman kim gelip onunla karışırsa, kim "soketine" takmak isterse, 

nasıl bir "alet" olduğunu kesinlikle görür: altşahsiyetler veya başka biri, bu görünmez 

okyanusta onlardan çok fazla var, tüm bunları görür ve kimi finanse edeceğini ve kimi  

finanse etmeyeceğini seçer ve karar verir. 

 

Aksi taktirde, tüm yaşam enerjisinin hayatın gelişimine değil, birincil bilincin 

dalavarelerini finanse etmeye gittiği ortaya çıkar,   

 

T: Birincil bilinç.  

 

IM: ki yine bir iletken...  

 

T: Sadece herkesin içeri girmesine izin veriyor. 

 

IM: Evet, ama çoğunlukla bu gerçekte ikincil bilinçtir, o bizde çok gelişmiştir, ama bu 

olgunlaşmamış çocuğu kandırır, ve çocuk Şahsiyetin ikincil bilincin tüm bu hilelerini 

finanse etmesini sağlar. O zaman bizim için her şey güzeldir, çok fazla endişemiz ve 

problemlerimiz ve başka her şey vardır. Başka birine ait olan şey için savaşırız ve böyle 

şeyler.  

 

T: Ayrıca Şahsiyetin ismimizi bilmediğini ve anlamadığını söyledin.  



IM: Elbette. Bilmez. 

 

T: Ama Şahsiyetin ismi var mı?  

 

IM: Hayır. Şahsiyet, sadece ruh ile birleştikten sonra isim alır. Ve işte paradoks. Bir çok 

insan şimdi diyecektir... Arkadaşlar, size anlatacağım, ama istediğinizi düşünebilirsiniz. 

Tamam mı? Şahsiyet bireysel bir isim alır. Burada yaşamı süresince bile.. Burada yaşamı 

sırasında ve sadece burada, insan Ebedi Hayatı kazanabilir - burada yaşıyorken. Ama 

burada Ruhsal Dünyanın parçası olur, ve o zaman bir insanınki gibi bir isim alır. Ve bu 

isim Tanrının Sınırsız Dünyasında tekrarlanmaz. Oysa burada bolca bulunan basmakalıp 

takma adlar, isimler kullanıyoruz, Eğer benim ismimi veya senin ismini alırsak, bu isimle 

yaşayan kaç tane insan var? Şimdi köyde yürüsek bile, çok fazla adaş buluruz. 

 

Oysa orada, öyle değil. Orada isim bireyseldir. Bundan dolayı, Şahsiyet takma adlarımızı 

algılamaz. Ama altşahsiyet etiketlenir. Evet, imge ve isim vasıtası ile etiketlenir. 

Biliyorsun, bu e posta adresine benzer. Ondan uzaklaşamazsınız.  

 

T: Ve burada reenkarnasyon ile ilgili başka bir nokta var. Çocukların "kendi" geçmiş 

yaşamlarını hatırladıkları oldukça açık...  

 

IM: Yine, bu altşahsiyetin çocuğun bilincine bağlantısıdır. Hemen açıklayalım, çünkü 

dostlarımızın çoğu elbette biliyor ... Tanrıya şükür, videolarımız çoğunlukla dostlarımız 

tarafından izleniyor, yabancılar nadiren buraya gelir. Ama tekrarlama öğrenmenin anasıdır.  

 

Bir insan doğar, vurguluyorum, insan, bedenin doğumundan sonra sekizinci günde 

Birincil bilinç annenin rahminde oluşmaya başlar - bu bir hayvanın bilincidir, primatınki 

gibi, başka bir hayvanınki gibi. Eğer ruh bedene girmezse, o zaman çocuk bir hayvan 

olarak kalır, yani, bilinci şempanze seviyesinde olur veya biraz daha akıllı. Ve hepsi bu.  

Ama girdiği zaman, ruh Şahsiyeti oluşturmaya başlar. Ruhtan yansıma Şahsiyettir, oysa 

Şahsiyetten yansıma ikincil bilinçtir, bizi hayvanlardan ayırt eden şey budur - kavramsal 

düşünmemiz. Gerçekten bunu geliştirebiliriz ve o büyük mucizeler yapabilir. Tanrıya 

şükür, bunları nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ve bunu kullanmıyoruz. Tanrıya şükür, 

vurguluyorum, çünkü bu iyi olan bir şeye yol açmazdı. 

 

Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Bir örnek olarak bir imgeyi alalım. Bir el feneri imgeleyin.  

El feneri ruhtur. Bir ayna. El feneri aynaya parıldıyor. Ayna... Aynada görünen şey 

Şahsiyettir. Bazı insanlar bir soruyla gelecektir, "Ne tür bir ayna?" "Ayna ne anlama 

geliyor?" ve bunun gibi. Dostlarım, ruh ortaya çıkar çıkmaz, yüksek - enerji yapısının 

girişine uygun olan bir enerji yapısı ortaya çıkar, netleştirmek için. Yine, çevreleyen alan 

yapıları ve beden ile etkileşim vardır: dış ve iç tarafları olan belirli bir enerji yapısı oluşur.  

Böylece, bu yansımalar... Gerçekte bu neye neden olur? Bu neredeyse süptil-maddi 

dünyada bir aynaya benzer. Bir yansıma ortaya çıkar. Bu yansıma Şahsiyetimizden başka 

bir şey değildir.  

 

Yine, aynadan bir yansıma vardır, örneğin, duvarda - ve böyle bir güneş ışığı noktası 

görürüz. Bu nedir? Bu, Şahsiyetimizden gelen yansımadır...  

 



Bu enerji orada olan Şahsiyetten gelir, ve ikincil bilincimiz doğar, ki o direkt olarak 

sistemin kendisi ile bağlantılıdır, yani, farklı bir şeydir. Oysa bu durumda duvar sistemin 

kendisine benzer, dünyaya, karanlık enerjiye, etere veya ona ne isim vermek isterseniz 

ona benzer. Mutlak, diyelim ki, Mutlakın bir parçası gibi. O bu şekilde oluşur. Ama 

burada başka küçük bir nokta vardır. El feneri ne kadar berrak olursa, Şahsiyet o kadar 

parlak olur ve ikincil bilinç o kadar çok gelişebilir. 

 

İnsan öldüğü zaman, altşahsiyet oluyor, gerçekte cehennem nerede? Sadece soralım. 

Cehennem.  

 

T: Evet, "kürenin kenarında bir yerde veya Evrenin sonunda."  

 

IM: Bekle. Bazı insanlar onun yeraltında olduğu yorumunu yapıyor, başkaları başka bir 

yerlerde olduğu yorumunu yapıyor.  Tamam. Evrende cehennemin olabileceği bir yer var.  

Cehennem, ölü olanlar veya Hayatın kaynağından yoksun olan, bir taşıyıcısı olan bilgi 

yapılarıdır. Bir yerlerde enerji ile beslenmeleri gerekir. Ne tür bir enerji ile beslenirler? 

Saf enerji ile. Saf enerji nedir? Bu, diğer taraftan, Tanrının dünyasından enerjidir.  

 

Bu nedenle, maddi Evrenimizin ve Tanrının maddi-olmayan dünyasının eşiğinde 

olmalıdırlar. Burada olamaz; beni bağışlayın, çok fazla boyutlar ve koruyucu katmanlar 

var.  

 

T: Yetmiş ikinci boyuta yakın değil.  

 

IM: Oraya geçmenin yolu yok. Pekala, daha büyük kürede olamaz. Daha küçük küreyi 

alalım. Daha küçük küre nedir? Daha küçük küre Dünyamızdır... Eğer böyle daha küçük 

küreyi alırsak, bu Güneş Sistemimizin bölgesindedir. Neden? Çünkü üç gezegenden 

oluşuyordu, ama tek insanlık idi.. Boş ver, tarihe girmeyelim. Bu daha küçük küre, 

diyelim, yakın uzay, Güneş Sistemimiz, gerçekten onun sayesinde yaşayan...  

 

Biyolojik yaşam Güneş sayesinde gelir, çünkü Güneş enerjisi bitkileri destekler, bitkiler 

yaşamı destekler, yediğimiz hayvanların biyolojik yaşamını, bedenlerimiz biyolojiktir, 

bunun sayesinde yaşarlar. Öyle değil mi? Her şey doğru.  

 

Beynimizin nöronları ve başka her şey bunun sayesinde oluşur. Ama işte bir bilmece:  

nöronlar iletkendir, evet, üçüncü boyut ile bağlantılıdır, evet, imgeler oluştururlar, ama 

düşünmezler. Birincil bilinç nöronlar ile bağlantılıdır, ve kısmen o bir alan yapısıdır, 

kısmen. Bu fonksiyon sayesinde, ikincil bilinç ile gerçekte çok daha yüksek boyutta olan 

Şahsiyet arasında ara linktir ve bunlar kesinlikle alan yapılarıdır ve süptil-maddi yapılardır.  

Böyle bir şey olduğu ortaya çıkıyor.  

 

Böylece, insan öldüğü zaman, gümüş iplikten bağlantısının koptuğu açıktır. Şahsiyet kalır, 

birincil bilinç kalır. Nöronlar yoktur: onlar öldü, çürüdü, yandı, önemli değil. Ama birincil 

bilinç ve ikincil bilinç kalır, burada böyle bir topak oluşur. Bu nerede olabilir? 

Beslenebileceği sadece tek bir kaynak vardır - ruhumuz. Ve bu taşıyıcı, reenkarnasyon 

efsanelerinin, dünyadaki her şeyin geldiği yer budur, yani, bu taşıyıcı, ruhumuz, o da diğer 

tarafa gitmez. Hayır.  

 



O burada, bu dünyadadır. Ortaya çıkar çıkmaz, yine.. "kutsal bir yer boş olamaz", bu 

"kutsal yer" ortaya çıkar çıkmaz, o girer: yani, sekizinci gün, bir gövde ve ruh gövdeyi 

doldurur. Orada da belirli yasalar vardır.  Öyleyse, ne oluşmaya başlar?  Yeni Şahsiyet, 

vurguluyorum, yeni Şahsiyet, ama daha önce yaşamış olan değil - daha önce yaşamış olan 

çoktan bir altşahsiyettir. Bu şeye benzer... eğer bunu biraz karşılaştırırsak: işte bir sabun 

köpüğü, ve sabun köpüğü üzerinde bu renkler - altşahsiyet budur. Onlar birbirlerinin 

üzerindedirler, ama karışmış değillerdir. Birbirlerini duymazlar bile. Var olduklarını 

bilirler, var olduklarını anlarlar, ama iletişim kuramazlar.  

 

T: Bu arada, Zerdüştlükte ölülerin birbirlerine çok yakın durdukları, aynen göz ile kulak 

gibi, ama birbirlerini işitemedikleri veya göremedikleri söylendi.  

 

IM: Gözün kulağa olduğundan çok daha yakın, buna rağmen birbirlerini işitemezler veya 

göremezler. Ama bir diğer paradoks, altşahsiyetlerin işitebilmeleri, ama görememeleridir. 

Bilince bağlandıkları zaman görebilirler.  Neden? Onlar alan yapılarıdır. Ve bizim 

bilincimiz de alan yapısıdır. Ve "gümüş iplik" gibi bir kavram vardır. Bu bağlantı, bu 

etkileşimler sayesinde, bazı anlarda, eğer altşahsiyet kuvvetli ise,  ikincil bilince 

bağlanabilir. Ve o zaman birincil bilinç basitçe tüm bunları algılar..  

 

Diyelim, eğer tam bir yer değiştirme gerçekleşirse, o zaman birincil bilinç de altşahsiyetin 

kendisinin birincil bilinci tarafından baskılanır, ve şahsiyet umursamadığı çarpıtılmış bilgi 

alır. Ama bu kesinlikle baskın altşahsiyettir. O zaman insan bir nevi uykuya dalar, uyanır, 

ama bir şeyler olmuştur. Bu teması hatırlamaz. Bu Billy Milligan'ın tipidir ve onun gibi 

başkaları; Demek istediğim, çok fazla tanımlandı, bu sık görülen bir fenomendir. Evet 

simbiyoz, ortak yaşam vardır, örneğin aynen Cayce'nin ki gibi.  

 

Cayce'nin baskın bir altşahsiyeti vardı, oysa baskın-olmayan altşahsiyetler var - eğer 

Socrates'in durumunu alırsak. Bunu tanımlamamız iyi, şimdi bir örnek var. Socrates'in 

altşahsiyeti ısrar etmiyordu. Onun iblisi, yani altşahsiyeti onu kışkırtıyordu.  

 

T: Sadece onu durduruyordu,  

 

IM: Onu durduruyordu, ama onu bunu yapmaya zorlamıyordu. Yani, o bununla 

çelişebilirdi, hala aktif bilince sahipti ve yalnızca bir tür asistan idi. Hayır, bu ilave bilinç 

değil. Bir asistan, teşvikçi, bir tür cin, "bu yola git, o yola gitme" gibi. Biliyorsun, 

Odessa'daki anne gibi, o "Izya, eve git" der. — Anne, üşüyor muyum? - Hayır, açsın.  

Biliyorsun, böyle bir şaka var.  

 

T: Doğru.  

 

IM: Burada da aynıdır, her şeyi, ne olduğunu ve nerede olduğunu bilen bir altşahsiyet. 

Böylece, eğer insanın bilinci az gelişmiş ise, demek istediğim, birincil bilinç, o zaman tam 

bir yer değiştirmenin, mutlak bir hükmetmenin mümkün olduğu ortaya çıkıyor. Eğer 

birincil bilinç kuvvetli ise, yani, ne şekilde: insan bir egoist ise, Socrates gibi, o zaman, 

kuvvetli bir altşahsiyet için bile üstesinden gelmek zordur. Ama Socrates'in daha büyük 

bir şey istemesi ve hayal etmesi gerçeğinden dolayı, o kendisi bu anlaşmayı elde etmeye 

çalıştı: aynen Cayce'nin koruma araması gibi, Socrates yardımcılar arıyordu, aynen 



Vernadsky ve bir çok başkaları gibi, bu nedenle, ona en yakın olanlar arasından bu 

yardımcılar hemen bulundu. Gerçekte, her şey çok basit. Böyle basit bir mekanizma.  

 

Ama yine, altşahsiyetlerin ruhun etrafında iken deneyimledikleri bu haller bir çok dinlerde 

de tanımlanıyor ve anlatılıyor. Neden? Çünkü, bu bir haldir, yine, bundan sıkça söz 

ediyoruz, insan bedende iken, bedeni kontrol edemediği zaman, yani .. 

 

T: O kilitlenme sendromu. 

 

IM: Bir tür kilitlenme sendromu, işittiği, anladığı, ama hiç bir şey yapamadığı, bedenini 

kontrol edemediği zaman. Burada da aynı şey: duygular ve başka her şey kalır. Ama yine, 

sıcaklığı deneyimler ve sıcaklık burada doğaldır. Neden? Ruhtan enerji gelir, yani, Allat... 

Tanrının Sevgisi dediğimiz şey. Ve insan ruhsal olarak evrimleştiği zaman, bu gücü 

biriktirir... Burada da bir nokta var. Bu güç bu altşahsiyetleri daha fazla yakmaya başlar,  

ki ayrıca onlarda rahatsızlığa neden olur. Ama aynı zamanda.. onlara ilave güç verir. 

 

Neden altşahsiyetler bazen insanın ruhsal yolunda aktif şekilde dururlar? Çünkü insanın 

bu dünyadan özgürleşmesi, o birleştiği ve bir Melek veya doğu terimiyle Bodhisattva 

olduğu zaman, bu altşahsiyetleri öldürür. Oysa altşahsiyetler, beni bağışlayın düşünen 

yaratıklardır... O biziz, tam olarak biz. Altşahsiyetin ne olduğunu anlamak için,   

sadece gevşeyin, veya daha iyisi, bedeninizi unutmanız için suyun içinde bir yerde 

gevşeyin, ama başka her şeyi hatırlarsınız - altşahsiyet budur. 

 

Şimdi, tüm bunları bu baskıyı ve sıcaklığı hissettiğiniz koşullara koyun. Açıkça, beden ile 

değil - bu onun farklı bir algısıdır, ama son derece rahatsızlık ve çaresizlik, nedeni bu, 

ayrıca yalnızlık; buna rağmen, her şeyi hatırlıyor ve biliyorsunuz. Ortaya çıkan problem 

budur. Bu, altşahsiyetin ne olduğunun ve bunu nasıl deneyimlediğinin anlayışı için. Ve 

altşahsiyet, bunun farkında olarak... ayrıca Tanrının Dünyasının olduğunu, ruh olduğunu 

kavrar ve anlar. Tüm bunlar açıktır, çünkü bu hissedilir ve algılanır. 

 

Ve o ikinci ölüm olduğunun anlayışına sahiptir, ki bundan da çeşitli dinlerde çok fazla 

konuşuldu. Ama onlar bunu sonsuz bir derinlik, korku olarak algılar. Biliyorsunuz, hayat 

ne kadar zor olursa olsun, o hayattır. Burada, zor durumlara giren veya birine, bazı  

kuvvetlere belli bir bağımlılık duyan bir insan, önemli değil, kendisini öldürür, intihar 

eder, her şeyden bıkmıştır, huzur ister. Yine de, orada kaybettiği tam olarak huzurdur.  

Orada değer verir, hatta intihar eden birinin altşahsiyeti hayata başka herkesten çok değer 

verir, çünkü sonraki ölümün geri alınamaz olduğunu anlar, ve bundan korkarlar.  

 

Bu nedenle, onlar da ruhsal yolda belirli bir engel haline gelirler. İnsanın ruhsal kurtuluşu 

ile ilgilenmezler. Ama yine, eğer insan evrimleşirse, eğer Tanrıya doğru giderse, Tanrının 

Sevgisi onda hüküm sürerse, o zaman tüm bu alt kişilikleri ve diğerlerini daha az 

umursayamazdı. Birçokları onları fark etmez bile, aynen şeytanı ve başka her şeyi fark 

etmedikleri gibi. 

 

T: Ayrıca, İgor Mihailoviç, eğer el fenerine ve duvardaki güneş ışığına geri dönersek...  

 

IM: Evet. Devam edeceğim, fikrini anladım. Başka bir deyişle, insanda ne kadar çok 

altşahsiyetler tezahür ederse sabun köpüğünde bu renklerden o kadar çok olur. Böylece, 



aynı el fenerini alıyoruz. İmgeleyelim: temiz cam, saf ışık, ve iyi bir yansıma - mükemmel 

koşullar. Ve şimdi bir kat boya uyguluyoruz - koşullar değişti: yansıma şimdiden Şahsiyet 

için bir problemdir, daha az enerji var; bilinç de o kadar parlak değil, ki bu bilinci 

geliştirmenin daha zor olduğu anlamına gelir.  Başka deyişle, daha az enerji vardır. 

Diyelim, o dünyada her şey enerji tarafından düzenleniyor, aynen bu dünyadaki gibi, 

gerçekte.  

 

Sadece bizim dünyamızda... enerjiye farklı isimler veriyoruz. Belirli bir rol oynayan 

elektrik enerjimiz var, hidrokarbonların yanmasından gelen enerjiye sahibiz, ve başka 

türde enerjiye sahibiz. Para da enerjidir, enerji elde etmek için yaşamlarımızı harcadığımız 

şey ve sonra onu başka bir şey için değiş tokuş ve takas ederiz, çünkü bir sürü şeyimiz var.   

Orada her şey daha basit: Yaşayan ve ölü vardır. Yaşam-veren enerji vardır: eğer enerji 

yoksa, hayat sona erer. Onların savaştıkları şey budur. Bizim sahip olduğumuz 

çeşitliliklere sahip değiller. Her şey daha basit.  

 

Bu nedenle, bu enerji ne kadar az olursa, bilinci geliştirmek o kadar zor olur. Neden bir 

insan daha akıllıdır, oysa diğeri, beni bağışlayın...  

 

T: Zihinsel engelliler de var.  

 

IM: O ne kadar pratik yaparsa yapsın... Evet. Şimdi hayal edin, el fenerine başka bir boya 

katmanı koyuyoruz. Parlıyor gibi görünüyor, ama burada küçük nokta zar zor görünüyor, 

duvarda neredeyse hiç nokta yok. Ama, hala Şahsiyetin kendisini tanımlaması ve 

evrimleşmeye başlaması için yeterli.  Ve burada bir konu var. Şahsiyet böyle zor 

koşullarda olduğu zaman bile, diyelim, aptal bir ikincil bilinç ile, kişi bilimlerde iyi 

değildir ve çok az anlar, sevgi var mıdır? Vardır. Küçük bir ışık bile, ona doğru ilerlemek 

için yeterlidir.  

 

Hayal edin, karanlıkta, mağaralardasınız, ve hatta minicik bir ışık geliyor. Bunu görmez 

misiniz? Görürsünüz. Eğer gerçekten yaşamak istiyorsanız, o ışığa doğru gidersiniz ve 

çıkış yolu bulursunuz. Basit bir örnek. Burada da aynı. Ama sonra, insan bu ışığa ne kadar 

yaklaşırsa, diyelim, ruha ne kadar çok yaklaşırsa, gümüş iplik o kadar kalın hale gelir. 

Ve tüm yasalara, hatta fizik yasalarına göre, daha da fazla ışık gelir. Bu yüzden, insan 

Şahsiyet için en zor koşullarda bile kurtarılır.  Ama devam edelim ve başka bir kat 

uygulayalım: ve burada, neredeyse hiç ışık yok. Bu nedenle, bu sonsuzluğa gidebilir mi? 

Gidemez. Yani, belli sayıda altşahsiyet kritiktir.  

 

Ve o zaman ne olur? O zaman arınma anı gelir: ruh ayrılır ve saf olarak geri döner. Ama 

ayrılırken, altşahsiyetler yok edilir.  

 

T: Altşahsiyetlerin imha edilmesi, öyle mi?  

 

IM: Bu doğru. Neden? Açıklayayım. Taşıyıcı yok ve enerji yok, bu nedenle bilgi imha 

olur. Veya formatlanır, bugünlerde yaptığımız gibi: flaş sürücüyü alırız, onu formatlarız 

ve hepsi bu. Bunun gibi bir şey. Oysa bilgi hiç bir yerde yok olmaz; yok olamaz, ama 

sadece taşıyıcı ve enerji olduğu sürece. Koşullar olmalıdır.  

 



T: Evet, iyi ve net bir yanıt, çünkü insanlar sık sık soruyor, "Altşahsiyetlerden nasıl 

temizleniriz?" 

 

IM: Altşahsiyetlerden temizlenmek ile neyi kastediyorlar? Özür dilerim, altşahsiyet 

insanın ellerindeki temizlenecek kir değildir. Sadece üç yol var. Birinci yol, insan bir 

Melek olduğu zamandır. O zaman ruh altşahsiyetlerden özgürleşir. Yani, hepimiz 

ruhlarımızı kurtarmak için çabalıyoruz, öyle değil mi? İlk ve en uygun yol Melek olmaktır.  

O zaman Şahsiyet ruh ile birleşir ve Tanrının Dünyasına gider. Ve burada, daha önce 

söylediğimiz gibi, tüm altşahsiyetler basitçe imha edilirler. 

 

İkinci yol, el fenerindeki cam çok kirli olduğu zamandır, tam imha etme işlemi gerçekleşir. 

Bu, tüm altşahsiyetlerin yok olması anlamına gelir, çünkü ruh ayrılır ve geri döner. Bu 

geçiş onları yok eder. Daha önce tartıştığımız gibi, taşıyıcı yoktur ve enerji yoktur,  

ve altşahsiyetlerin böyle imha edilmesi, tam yok olması gerçekleşir.  

 

Ve üçüncü yol Yargılama Günüdür. O zaman tüm ruhlar arınacak. Sadece üç seçenek var. 

Aslında, eğer ruhlarımızı önemsiyorsak. Ama dostlarım, belki Şahsiyetler olarak kendimiz 

ile ilgilenmeliyiz? Ruha hiç bir şey olmaz, Yargılama Gününde bile yuvaya geri döner. 

Ama ya  biz? Gerçeğin başladığı yer budur. Bu doğru bencilliktir: kendini önemsemede, 

Sonsuz olanı önemsemede, ve anlık egoizm değil, biri en üstün olmayı ve geri kalanın 

üzerinde kendini göstermek istediği zaman. Konu nedir? Altşahsiyetlerin hepsi eşittir.  

Burada ne kadar ön plana çıkarsanız çıkın, orada hepiniz aynı olursunuz. Neyin daha 

büyük olduğunu düşünün. 

 

T: Başka bir nokta var: kuvvetli şekilde gelişmiş ikincil bilinç Şahsiyetin gelişimini 

belirtir mi? 

 

IM: Hayır. Kuvvetli şekilde gelişmiş ikincil bilinç yalnızca bireyin Şahsiyet olarak ruhsal 

olarak gelişmek için muazzam fırsatlara sahip olduğunu gösterir. Ama onda kim hakim 

oluyor? Sonuçta, bu onun seçimi. O hisseder ve anlar, ama yine, tüm bunları birincil 

bilinçten gelen baştan çıkmaya dönüştürebilir, yani, onda hayvan hüküm sürebilir. 

Koşullar herkes için aynıdır. Ama bilinç ne kadar gelişmiş olursa olsun, ayrıca Şahsiyet 

hangi koşullarda bulunursa bulunsun, insanda hakim olan nedir? 

 

Biraz önce bir örnek verdim: bir çok altşahsiyet olduğu zaman bile, insan aptal bilince 

sahip olduğunu kavradığı zaman, iki kere ikiyi hesaplayamaz, sadece yapamaz, böylesine 

yarı-ilkel bir varoluş, ama tünelin sonundaki ışığı görebilir, ve eğer isterse o ışığa gelebilir. 

Burada her şey içsel Sevgiye bağlıdır, o içinde AllatRa'ya sahip olsun veya olmasın. 

Hayat veren budur. AllatRa olmadan, hiç kimse hayatta kalamaz. Bu durumda, yine, 

"AllatRa" terimini Tanrının Sevgisi anlamında kasten kullandım. Bu kadim bir terimdir.  

 

T: Ayrıca reenkarnasyon üzerine ve modern dünyada ortaya çıkan yanlış anlamalar 

üzerine bazı sorular sormak istiyorum. Geçmiş yaşamların hatırlanması ve geçmiş 

yaşamların deneyimleri gibi vakaları araştıran o bilim insanlarının karşılaştıkları şeyler, 

prensipte. Eğer Ian Stevenson ve Jim Tucker'ı ele alırsak, onlar çoğu vakalarda, 

çocukların geçmiş yaşamları hatırladığı, vakaların yaklaşık %70 inde, önceki insanın 

hayatının bir şekilde trajik şekilde sona erdiği gerçeği hakkında konuştular.  

 



IM: Trajik şekilde. Bu doğru. Bunun nedeni nedir? Önce, basit şeylerle başlayalım:  

çocuklar, birincil dalgaya erişmelerinden önce geçmiş yaşamlarını hatırlar, yani, altı 

yaşından sonra hatırlamak son derece zordur. Ve insanın yaşamı aniden sona erdiği zaman,  

beklentileri, planları olan genç kuvvetli bir insan, ve sonra aniden bir kaza gerçekleşir, o 

zaman daha kuvvetli, daha aktif bir altşahsiyet oluşur, enerji, arzular ve tutkular ile dolu. 

Basitçe anlatalım: hayal edin, insan alındı ve bedenden dışarı atıldı. Bu kadar. Oysa başka 

her şey kaldı: hayaller, arzular, her şey, ama, yetenekler, imkanlar yok. İnsan her zaman 

bunu gerçekleştirmenin bir yolunu arar. Ona, yeni bir Şahsiyetin olduğu ve bunun gibi 

şeylerin anlayışı gelir. Ama Şahsiyet zayıf olduğu sürece, bilinç gelişmekte olduğu sürece,  

bu noktada, o, daha kuvvetli, aktif altşahsiyet bilincin yerine bile geçebilir.  

 

Bu durumda, Billy Milligan gibi insanlar ortaya çıkar. Ama, eğer bir çocuğun Şahsiyeti 

yeterince olgun ise, böyle daha saf bir el feneri, bu durumda, çoğu zaman, bir simbiyoz 

(ortak yaşam) oluşur. Yani, çocuk hatırlar, o konuşur ve kendisini "Ben" olarak algılar,  

yine, vurguluyorum, "Ben yaşadım, Ben..." Onu kendisi olarak hatırlar. Neden? Çünkü 

birincil bilinç, ikincil bilinçten gelen her şeyi "Ben" şeklinde algılar, ve geçmiş yaşamın 

anlayışı ve bilgisi ortaya çıkar. Ve çocuk "Ben yaşadım..." der ve bunu Şahsiyete bildirir. 

Ama bu Şahsiyet için önemli mi? O yaşadı - ne olmuş yani? Neyi finanse edeceği önemli 

değildir. Beş yaşından önce Şahsiyetin çok zayıf olduğunun farkında olmalıyız. Çok fazla 

enerji vardır, ama o zar zor gelişir. Neden? ... yoktur. Oysa birincil dalgadan sonra... 

Bir çok insan soracak, "Bu ne tür bir dalga?" Bu, bir çok şey değiştiği, Şahsiyetin 

gelişmeye başladığı ve kendini tanımlamasının beklendiği durumdur. 

 

Biri ona kim olduğunu açıkladığı zaman, bu sadece kendini - tanımlama olabilir. Eğer hiç 

kimse ona bunu açıklamazsa, o zaman, beni bağışlayın, son nefesine kadar, yaklaşık 

seksen yaşında, Şahsiyetin olduğunu bile bilmez, ve bunun bilinç olmadığı, tüketici 

olmadığı ortaya çıkar. Ne yazık ki, o bize bu şekilde hükmeder. Boşverin. Böylece, 

çocuğun kendisini hatırladığı, gerçekleri, ayrıntıları ve başka her şeyi hatırladığı ortaya 

çıkar.  

 

T: En başta, onu harekete geçiren nedir, bu altşahsiyeti harekete geçiren nedir?  

 

IM: Bu, başlamadığı bir şeyleri tamamlama, ailesi ile, sevdikleri ile buluşma arzusu ve 

özlemidir. Çünkü üzgün hisseder, problemleri vardır. Yine, o hisseder ve çoğu zaman 

yakınlarını hisseder, ama onlar onu hissetmezler. Yani, onlarla temas kurar, bağırır, ama 

onlar onu duymazlar. Oysa o onları işitebilir, bu paradokstur. Ve, çocuğa bağlanarak, 

beden vasıtası ile bu dünya ile temas kurmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Ama başka bir şey 

var: çoğunlukla, vakaların büyük çoğunluğunda, çocuk altşahsiyetin ailesi ile buluşur 

buluşmaz, temasa geçer geçmez, bu etki kaybolur. Başka deyişle, altşahsiyet hükmetmeye 

son verir.   

 

T: Anılar sona erer.  

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

T: Ama bu neden olur?  

 



IM: Bu noktada motivasyon kaybolur. İnsan karşılaşır.... Altşahsiyet olarak, hala 

insanlara bağlılığı vardır, o insanların ona yardım etmelerini ister. Ama bununla 

yüzleşince, her şeyden önce, ona yardım edemeyeceklerini kavrar, ve ikinci olarak, 

yardım etmek istemezler. Konuşma yeteneği elde etmeden önce belirli bir zaman geçti - 

bu aslında... üç veya dört yıl olsun, dört yıl, çoğu durumda olduğu gibi beş yıl. Bu zaman 

boyunca onlar için farklı bir hayat başladı: koca veya zevce evlendi, çocuklar hiç 

umursamıyorlar, ebeveynlerini uzun zaman önce gömdüler. Ek olarak, geldiği zaman onu 

eleştirel olarak algılıyorlar. Kendisini "Ben", "Ben geldim" şeklinde algılar, ama ona bir 

çocuk olarak bakarlar ve anında "yalanlar, aldatma" derler.  

 

Ve altşahsiyet hepsini hisseder.  Ve ona ihtiyaç olmadığını, ölü olduğunu hisseder. Hepsi 

bu, bu onu zararsız hale getirir.  

 

T: Enerjisini bir hayale harcadı.  

 

IM: Son enerjisini bir hayale harcadı. Bu üç boyutlu dünyada her şey her zamanki gibi: 

enerjini harcadın, ama hayal gerçekleşmedi.  

 

T: Ve başka bir soru var, İgor Mihailoviç. Bazı bilim insanları, yeniden doğuşun belirli 

bir yarıçapı olduğunu söylüyor, çoğu zaman eğer insan başka bir bedende yeniden 

doğuyorsa, belirli bir mesafe olduğunu ve bunun çok büyük bir mesafe olmadığını 

yaklaşık 25 veya 30 kilometre olduğunu söylüyorlar. 

 

IM: Bunu hangi cetvel ile ölçtüklerini merak ediyorum.  

 

T: Gerçekten bu şekilde mi oluyor?  

 

IM: Hayır, olmuyor. Mekanizmayı açıklayayım. Bu da basmakalıp basit fiziktir. Ve 

burada, biliyorsunuz, bu konu bir organizasyon tarafından çok iyi araştırıldı, Ahnenerbe 

tarafından, böyle bir organizasyon vardı.  Onlar bu konuyu ayrıntılı şekilde araştırdılar. 

Bu konuda bir çok deneyler yaptılar. Bu muazzam bir iştir. İnsanların buna serbest erişime 

sahip olmamaları yazık. Ama bunu kullandılar, gerçekten tüm bunları kullandılar ve çok 

iyi incelediler. Mahkemede, bazıları kararı bile ele aldı.. Yüzlerinde gülümseme ile, çünkü 

umut edecek bir şeyleri vardı. Bu farklı bir hikaye ve bugünün sohbeti ile ilgisi yok. 

 

Ama bazı tekniklere sahiptiler, ve başka insanların bildiğinden fazlasını biliyorlardı.  

Böylece, Ahnenerbe bunu araştırdı ve bu uzun zaman önce biliniyordu. Esasen, bunun 

neden uzun zaman önce bilindiğini şimdi anlatacağım. Basit bir örnek: örneğin, bir insan 

ölür. Bu yerde öldü. Burada bir çocuk var .. örneğin, yedi gün geçti, sekizinci gün başladı. 

Oysa burada ruh yapıyı terketti. On iki dakikadan daha az zamanda, pratik olarak on iki 

dakikada, bu bedene yerleşir, eğer yakın konumda iseler. Başka biri olmaz, tam olarak bu 

ruh.  

 

T: Allat zamanı içinde.  

 

IM: Evet, neredeyse on iki dakika içinde. Bu onunla bir çok şeyin ölçüldüğü bir ölçü 

birimidir. Diyelim, Allat ile ilgili bu kadar değerli olan şey nedir ve neden Allat? Çünkü 

bu Allat'tır. Orada biraz farklı bir şekilde hesaplanan belirli enerjinin ve belirli zaman 



periyodunun ölçü birimidir. Bizde biraz farklı şekilde. Boşver. Bu, bugünün sohbetinin 

konusu değil.  

 

Böylece, eğer burada bir insan öldüyse, bedeni bir yerdedir, adayların olması ve belli bir 

sıra olması doğaldır. Veya aşağıdaki örnek: bir şehir var, aynen modern şehirler gibi,  bir 

kaç çocuk ve bir sürü yaşlı insan olan. Bu nedenle, Allah bilir reenkarnasyon başka bir 

kıtada nerede gerçekleşebilir. Bu da gerçekleşir. Neden insanlar bunu biliyorlardı? Neden 

bunu kullandılar? Biraz daha uzak zamanlarda, kabilelerde gelişen aile kurumu ve benzer 

şeyler olduğu, yerleşim yerleri olduğu zaman, az sayıda insan ve geniş topraklar vardı. 

Aile kurumu çoktan vardı. Tam olarak o zamanlarda, geçmişten gelen bilgi hala 

korunuyordu, ayrıca altşahsiyetin, Şahsiyetin, geçiş sürecinin ve başka her şeyin nasıl, 

gerçekleştiğinin net anlayışı.  

 

T: Şahsiyetin Oluşumu.  

 

IM: Eğer insan ruhsal olarak olgun idiyse... O günlerde bu nadir bir durum idi. O 

zamanlar kimin Tanrıya gittiği açık idi, ama neredeyse herkes, aynen modern dünyadaki 

gibi, hepsi altşahsiyetler oldular. Örneğin, bir yerleşim yeri var ve insan ölür. Ama şu 

anda öldüğünü biliyorlar, ve başka bir yerde 8 günlük bir bebek var ve bu yerleşim yeri 

diğer yerleşim yerindeki o çocuğu şimdiden işaretledi, ve bu yerleşim yerinden hiç kimse 

o çocuk ile evlenemiyordu. Neden? Çünkü en yakın konum vardı, bebeğin sekizinci günü 

insanın ölümüne denk geldi, ve evlilik akrabalık olarak kabul edilmedi, bu nedenle 

düşünülüyordu.  Oysa elbette bu anlamsız, burada akrabalık yok, bu biraz farklı bir şey.  

 

Fark nedir? Eski bir akrabanın altşahsiyeti, beni bağışlayın, genetiği hiç bir şekilde 

etkilemez. Ama hala...  

 

T: Bu nedenle bir ekonomist olarak sistem en az direnç olan yolu seçer.  

 

IM: Evet, her şey çok basit. Daha kısa olanı,  

 

T: Daha kısa olanı.  

 

IM: Daha az enerji tüketimi ile vs. Yine, dediğin gibi her şey ekonomiye ve temel 

geometriye dayanır.  

 

T: Ve bir başka ilginç nokta şu ki, çocuklarda geçmiş yaşamın anıları ortaya çıktığı veya 

altşahsiyetler kendilerini tezahür ettirdikleri zaman, bu durumların aktivasyonunun 

tetikleyicisi çoğu zaman ya bazı duygusal durumlardır veya bir filmden bazı görüntüler ya 

da hatta bazı nesnelerdir. Ve burada araştırmayı hatırladım...  

 

IM: Dalai Lama için.  

 

T: Eşyaları aracılığı ile Dalai Lama için. Ve keşişlerin onu belirli bir yaştan önce bulmak 

zorunda oldukları görünüyor, dört yaşından önce.  

 

IM: Elbette. Çoğunlukla, beş yaşından önce onu bulmak zorundalar ve birincil dalgadan 

önce lama makamını üstlenmelidir. Aksi taktirde, daha sonra, problem ortaya çıkar; daha 



sonra, hatırlamayabilir. Neden? Açıklayayım. Çünkü Dalai Lama, bir Bodhisattva değildir, 

o yalnızca bir altşahsiyettir: evet, aktif bir altşahsiyet, evet, Gautama Buddha tarafından 

cezalandırıldı. Ve o bunu biliyor ve bu paradokstur. Bu hayatın gerçeği. Ve bu onun tüm 

reenkarnasyonlarına yansıyor, tüm konuşmalarına, davranışlarına vs, ve bu sefaleti sona 

erdirme arzusuna. Ama onun için hiç bir şey işe yaramayacak.  

 

T: Yeniden doğmak istemiyor.  

 

IM: Biliyorsunuz, insanlar böyle bir kaderi hak ettikleri zaman, bunu hak ediyorlar, 

diyelim. Ve bundan kaçış yok.  

 

T: Eğer onu o yaştan önce bulmazlarsa, ne olur?  

 

IM: Onu bulurlar. Onu bulurlar, çünkü bu cezalandırmadır. Bundan kaçamazlar: Onu 

buluncaya kadar huzur bulmazlar, çünkü o aslında onu arayan suç ortaklarıdır. Onlar da 

bir nedenle etraftalar. Bilinci geliştirme ihtiyacından, Tanrı'nın var olmadığından ve daha 

birçok şeyden bahseden çok hoş,kültürlü bir adam gibi görünse de. Nasıl olur da 

Buddha'yı henüz inkar etmiyor? Basit bir sorum var. Oysa içinde ondan nefret ediyor. Ve 

biliyorsunuz, tüm bu mutlu resmin arkasında, gerçekte boşluk ve büyük korku var. 

Gözlerine bakın - orada dehşetten başka bir şey yok. Bu doğru. Ve o öğretisi ile insanlara 

vereceği Huzur hakkında konuşuyor? 

 

Budizme karşı hiç bir şeyim yok. Budizm. Budizmin kaynağı Belovodye'dir. (Shambala). 

Hakikat buradaydı.. Gautama'nın aktardığı şeyde. Gautama hiç bir şeyi çarpıtmadı. 

Takipçileri çarpıttı. On sekiz trend oluştuğu zaman, onun bedeni hala sıcaktı, ve herkes 

onu kendi yoluyla değiştirdi ve doğru olduğunu iddia etti. Ve ne kadar çok değiştirdiyse, 

başkaları arasında o kadar göze çarptı ve o kadar çekici oldu. Neyi önemsemeye 

başladılar? Yine: bunu kim yaptı? Sonuçta, etrafında çok fazla insan vardı. Arzu edilen bu 

"büyü" uygulamasını uygulayan bazıları...  

 

T: Hatırlama. 

 

IM: Evet, altşahsiyetler tarafından hatırlama. Orada bulunan ve gururlarını aşamayan o 

mağrurlar çoğu zaman ölünün yardımıyla bir imparatorluk inşa etmeye başladılar. Ne 

yazık ki, onların bazıları hükmetmeye başladı. O "inşacılar" arasında aktif olan vardı.  

O bugüne kadar imparatorluğunu inşa ediyor.  

 

T: Geçiş periyodu ile ilgili ilginç bir nokta var, çocuklar önceki yaşam ile bu enkarnasyon 

arasındaki anda nerede olduklarını hatırladıkları zaman. Bazıları Tanrının Krallığında 

olduklarını söylüyor, oysa diğerleri, "Annenin rahmine girme anına kadar ölüm yerinde 

bekliyorduk" diyor.  Çocukların bu hikayeleri doğru mu? 

 

IM: Çocukların sıklıkla ölçüsüz hayal gücüne sahip oldukları gerçeği ile başlayalım, 

çünkü onların ikincil bilinci sadece gelişmektedir. Ama diğer taraftan, bazen çocuklar 

gerçeği anlatırlar. Neredeyse Tanrının Dünyasında olduklarını, mutlu yaşadıklarını 

söyleyenler çoğunlukla, bu ya hala annenin rahmine gelişmekte iken mutlu halin anısını 

cennet hisleri ile ilişkilendiren birincil bilincin hakimiyetidir. 

 



Veya tamamen yeni bir ruhtur, dedikleri gibi, üzerinde tek bir ufak leke olmayan böyle 

temiz bir el feneri - o zaman bu mümkündür. Burada, ilişkilendirme içsel saflıktan gelir.  

Çünkü insan varlığı kasten gönderilmedikçe Tanrının Dünyasından geri dönmez... 

Ama o zaman O Şahsiyet değildir, o zaman O, beni bağışlayın, bütüncül bir varlıktır. 

Şahsiyete ve Ruha bölünmesi yoktur. Oysa aslında ölüm yerinde beklediklerini 

söyleyenler - böyle şeyler olur. Ve onlar hafifçe hoş olmayan anıları ve duyumsamaları 

tanımlarlar.  

 

T: Ve burada çocukların öldükleri zaman, "cennete gittiklerinin" söylenmesi ile ilgili  

bir diğer hassas konu var. Bu gerçekten doğru mu? Ve aslında tüm çocuklar cennete mi 

gidiyor? Gerçekte nasıl? 

 

IM: Zamanın başlangıcından beri, birincil dalgadan önce ölen çocukların, sekizinci 

günden birincil dalgaya kadar, Huzur içinde oldukları bilinmektedir. Yani, o uyuyan bir 

altşahsiyettir. Bu bir tür ödüldür. Sekizinci günden önce, onlar hiç bir yerde değiller. Eğer 

bir çocuk doğarsa ve bazı durumlar nedeniyle ya doğumda ya da doğumdan hemen sonra 

ölürse, o zaman o hiç bir yerdedir. 

 

Hayvanlar nereye kayboluyor? Hiç bir yer. Burada da aynı. O henüz bir insan değil.  

Üzgünüm, ne kadar tatsız görünürse görünsün, ama insan, sekizinci günden itibaren insan 

olur. Ruh insan varlığına tam olarak sekizinci günde girer. Ve bu, zamanların şafağından 

bu yana bilinmektedir. Bu bugünün konusu değil, bu uzun bir hikaye. Bundan bir kereden 

fazla konuştuk.  

 

Böylece, sekizinci günden başlayarak, ruh insan varlığına girer girmez, o (çocuk) 

şimdiden, beni bağışlayın, bir altşahsiyet olacaktır; o Melek olamaz. Ama birincil 

dalgadan önce, bu kararsız bir Şahsiyettir. Güce ve karara sahip olmadığı için, ne iyi ne de 

kötü bir şey yapabilir. Bu uyuyan bir altşahsiyettir, ki bu çocuğun sıkıntı çekmediği 

anlamına gelir. Ama yaklaşık olarak hayatın yedinci yılından başlayarak, şimdiden 

sorumluluk vardır. Burada, o ya bir altşahsiyet olur veya, doğal olarak, cennete gider. 

Hepimizin kendimize takıntılı olduğumuz, her birimizde bencilliğin hakim olduğu  

tüketici format koşullarımızda, gerçekten çocukları eğitiyor muyuz? Onlara açıklıyor 

muyuz? Onlara hissetmeyi, büyümeyi, evrimleşmeyi öğretiyor muyuz? Gerçeği 

söyleyelim. İşte acı gerçek.  

 

T: Hıristiyanlıkta, çocukların günah çıkartmaya başladıkları yaşın, tesadüf olmadığı 

ortaya çıkıyor.  

 

IM: Hayatın yedinci yılından itibaren.  

 

T: Bir tür duygusal boşalma şeklinde günah çıkarma... 

 

IM: "Duygu boşalması" dedin. Bu gerçekte Hıristiyanlıkta korundu. İlk Hıristiyanlar, 

Mesih'in gerçek takipçileri, doğumdan itibaren çocuklarının gelişimini sağladılar, onlarla 

konuştular; çocuklara Şahsiyetin ne olduğu, dünyanın nasıl düzenlendiği, içinizde kimin 

düşündüğü, düşüncelerin nereden geldiği anlatıldı ve açıklandı ve o düşüncelere 

direnmeleri öğretildi. Ve esasen, birincil dalgadan önce, çocuk çoktan bazı temellere 

sahipti.  



Buna göre bu birincil dalgadan sonra, deneyimlerini paylaşmaya başladılar; yani, çocuğun 

kendi ruhsal çalışması başladı. Burada, belirli bir grubun bir üyesi olarak, şimdiden 

başarılarını ve zaferlerini paylaştı, ayrıca ruhsal bir Şahsiyet olma yolundaki yenilgilerini. 

 

T: Çok iyi hatırladığım başka bir şey, ikincil dalganın yaşını tanımladığın zaman, bunun 

tam olarak eylem periyodu olması. Bu nedir?  

 

IM: Evet, kesinlikle. Bu bilinçli bir seçimdir.  Örneğin, bu Zerdüştçülükde vardı, 

Zerdüştçülükten önce, başka dinlerde de. Hıristiyanlar da bunu korudu, yine, ilk 

Hıristiyanlar. İkincil dalgadan önce, çocuk kime hizmet edeceğine bilinçli olarak karar 

veriyordu: Tanrı veya şeytan. Burada birçokları "Bu nasıl olur? Bir seçiminiz olduğu 

zaman, siz..." diyecektir. Hayır, dostlarım, bütün konu buydu. Eğer insan şeytana hizmet 

etmeyi seçtiyse, topluluktan ayrılırdı, ve bilinçli olarak hizmet ederdi. Veya çocuk Tanrıya 

hizmet etmeyi seçti, toplulukta kaldı ve evrimleşti. Bu şekilde idi, çünkü bu muazzam bir 

sorumluluk ve hizmetin başlangıcı idi. 

 

Bugünlerde, hizmet kavramına sahip değiliz. Bugünlerde, bir organizasyona hizmet 

kavramımız var, ama Tanrıya değil. Oysa Tanrıya hizmet kavramı silindi.  

 

T: "Babalar ve oğullar" arasındaki problemlerin çoğunun aslında bu yaşta ortaya çıkması 

da ilginç. Demek istediğim, çocuğun harekete geçmeye hazır olduğu, ama hala ona küçük 

olduğunun söylendiği ortaya çıkıyor.  

 

IM: Bugünlerde, yine karşılaşıyoruz .. Tabi ki, elbette. Ve kendimizi bu yaşta hatırlayalım. 

12-14 yaşları, gençlerin en zor oldukları zamandır. Ve neden onlar en zordur? Çünkü 

tüketici formatta yaşıyorlar, çünkü onları bu şekilde yetiştiriyoruz. Enerjileri var; ilave 

enerji ortaya çıkıyor ve çok fazla arzular ortaya çıkıyor. Çok yüksek bilinç faaliyeti vardır, 

ki bu diğer yönlere de baskı yapmaya başlar, oysa Şahsiyet olarak insan hazır değildir; 

Şahsiyet olduğunu bile bilmez. Nasıl direnebilir? Hiç bir şekilde, eğer o kendisi.. Kendini 

tanımlaması yoktur ve kim olduğunu anlamaz. 

 

Yine, kendisini birincil bilinç olarak, ikincil bilinçten gelen tüketici arzularla dolu bir 

egoist olarak algılar. Ve neden çocuklar arasında bu kadar çok intihar ve başka her şey 

var? Onlarda böyle arzular, o modern trendler nereden geliyor, sadece tanınmak, 

haklarında konuşulması için hayatlarını bile riske atıyorlar. Ve yine, ne için bir kavga var?  

Alfa statüsü için, aynen hayvanlar arasında olduğu gibi: kalabalığın üzerinde öne çıkmak, 

kendi hayatlarını bile riske atarak, dikkati kendilerine çekmek için. Ne yazık ki, bu 

modern uygarlığın muazzam bir sakıncasıdır. Sakınca, şu andaki uygarlığın şeytanın gücü 

altında olmasıdır ve bunun suçlusu hepimiziz. Bu yüzden çocuklar sıkıntı çekiyor, çünkü 

unuttuk. 

 

Tanrı sözcüğü toplumumuzda neredeyse bayağıdır. Ruh... "Ruh hakkında nasıl 

konuşabilirsin? Sen bir bağnazsın" ve bunun gibi. Bu böyle değil mi? Böyle, doğruyu 

söylersek. Ölüm sonrası kadere gelince, gerçekte bugünün toplantısına, hakkında  

konuşmanın hiç alışılmamış olduğu bir nokta ile başladık. Bu tartışmamız gereken ilk 

şeydir, çünkü başka her şeyden çok daha önemlidir. Öyle değil mi, dostlar? Neden 

tapınaklarınıza koşuyorsunuz? Büyü için mi? Sizi oraya çeken nedir? Siz tam olarak, 

onların topluluğunun bir üyesi olmamanız için, içinizde olan o altşahsiyetlerin anlayışı  



ve deneyimi ile çekiliyorsunuz. Bu doğru. Gerçek ile yüzleşmek istemeyiz. Fantezilere 

çekilmek bizim için daha kolay,  masallar okumak, rüşvet vermek veya sadece habersiz 

olmak daha kolay, değil mi? Bu en basit çıkış yolu. 

 

T: Igor Mihailovich, biraz önce toplumun tüketici formatından söz ettin. Altşahsiyetlerin 

gerçekten kendilerini tezahür ettirdikleri, çoklu kişilik bozukluğu, Billy Milligan 

sendromu ile ilgili böyle ilginç istatistikler var. Bu nedenle, tetikleyicinin, Kuzey 

Amerika'da yerel şiddet olduğunu söylüyorlar, diğer bölgelerde bunlar..  

 

IM: Savaşlar ile.. 

 

T:  .. ilişkili,  bazı sonuçlar, psikolojik travmalar var. Evet, doğal afetler.  

 

IM: İklim değişimleri, Oysa şu anda ayrıca pandemi ve bir çok başka şeyler var. 

Bu nedenle, çaresizlik var.  

 

T: Doğru, istatistikler korku verici. Eğer 1980'de 200 vaka varsa, şimdi neredeyse on 

kişide bir insan olduğunu söylüyorlar.  

 

IM: Hayır. 200 vaka 1980 den önce kaydedildi. 

 

T: Tüm dünyada, doğru.  

 

IM: Bir yılda 200 vaka değil, toplamda 200 vaka kaydedildi. Daha sonra, bu artmaya 

başladı. Bir şekilde "tüm bunların tersine plasebo etkisi işlediği için olduğunu" söylemeye 

başladılar: bu çok fazla tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı. Ve bu nedenle insanlar 

bunu kendilerinde bulmaya başladılar." Öncelikle, az sayıda insan bunu işitti, çoğunlukla 

sadece uzmanlar. Ve aslında bunun hakkında her köşeden konuşuluyor mu, yoksa ne? 

Hayır. Sadece tetikleyici ortaya çıktı. Tüketici format gelişmeye başladı. 

 

Geçmişte bu tür şeylerin çoğunun savaşlar veya başka şeyler nedeniyle olduğunu 

söylüyorlar. 1980 yılından sonra, evet, savaşlar vardı, ama o zamanlarla 

karşılaştırıldığında çok değil: 1 nci Dünya Savaşından, 2 nci Dünya Savaşından söz 

etmiyoruz bile; ayrıca Vietnam, Afganistan ve bir çok başka savaşlar vardı. Bugünlerde de, 

evet, Irak'ta, Libya'da savaşlar oldu, Suriye'de var ve ayrıca burada var, bu da korku verici 

bir şey. Ama diyelim, eskisinden fazla değil. 

 

Evet, daha da fazla hasta insan var. Bu özellikle 2015 yılından sonra gözleniyor.  

 

T: Evet, bu arada, eğer hasta insanların ne ile tedavi edildiklerine bakarsak, bu 

antidepresanlar ile ilaç tedavisidir,  

 

IM: Antidepresanlar.  

 

T: ve evet, tam olarak 2015 ten bu yana... 

IM: Tüketim keskin şekilde arttı.  

 

T: Evet, böyle istikrarlı bir büyüme var. 



IM: Görüyorsunuz, yine, istatistikler gizli. Artık hasta sayısı veya yardım isteyenlerin 

istatistiklerini bulmak son derece zor. Çoğu insan da bunu saklıyor, bunun hakkında 

konuşmaya utanıyorlar. Ama bu sadece kötüleşecek. 2019'da fırladığından söz etmiştik; 

2020'de tüm dünyada koronavirüs salgını ile karşılaştığımız açık, ve bunun için bir neden, 

bir açıklama vardı. Ama tüm bunlar 20 Mart 2021'ye doğru gidiyordu. Gerçek şu ki, bu 

olay gerçekleşti, her şey ona doğru geliyordu ve bu daha fazla büyümeye devam edecek. 

Durum iyileşmeyecek. Maalesef, bu doğru.  Buradaki problem bu konuyla dolup taşan 

bilgi alanında değil ve insanlar bunu kopyalamaya çalışıyor. Neyi kopyalamaya? 

Kendileri için problemleri kopyalamaya mı? Kendimizi yok etmek, kendimizde 

hastalıklara neden olmak için plasebo karşıtı mekanizmaları mı açıyoruz? Bu anlamsız.  

 

Bu hastalıklara, bu rahatsızlıklara tam olarak neden olan belirli kalıplar var ve daha da 

fazla insan altşahsiyetlerin aktivitesi ile karşılaşıyor, bu yüzden kafalarında konuşmalar 

ortaya çıkıyor. Tanrıya şükür, bir çok insan, bu iyi mi kötü mü bilmiyorum, ama Tanrıya 

şükür, bu kirli el fenerlerinden çok fazlasına sahibiz, ve insanlar kavramıyorlar, 

kafalarındaki bu sık olan konuşmaların, orada sadece aktörler film oynatmadıkları zaman, 

ama baskın, talepkar biri olduğunu kavrama yeterli yeteneğine sahip değiller; bunun 

beynin normal çalışması olmadığını, bunun tam olarak bu altşahsiyetlerin tezahürü 

olduğunu, ölü olanların onları - yaşayanları - rahatsız ettiklerini kavramıyorlar, çünkü ölü 

olanlar yemek istiyorlar, çünkü onlar açlar, ve korku hakim. 

 

Ne korkusu? Gelmekte olan şeyin korkusu. Daha önce söylediğimiz gibi, onlar farklı bir 

uzay ve zaman algısına sahipler, ve gelmekte olan şeyin insanlardan çok daha fazla 

farkındalar. Bu nedenle bir şekilde bizi sarsmaya çalışıyorlar. Kesinlikle tuhaflıkları var.. 

Hepimiz benciliz, öyle değil miyiz? Bir problem ortaya çıkar, bir tür kaos başlar, diyelim, 

bir halk isyanı, on kişi posterler ile gider, oysa yüz kişi çalar. Bu böyle değil mi?En son 

olaylara bakalım: Amerika'da isyanlar vardı, kaç tane dükkan ve başka yerler yağmalandı. 

Bu nedenle değiştik mi, yoksa ne? Hayır, değişmedik. Ve bunun gibi kalacağız. Burada 

olduğumuz şey, orada (öteki dünyada) sadece artar.  

 

Ve yiyeceğe el koyabilmek için, ne yapacağız? Bir taraftan korkuyoruz, birilerini 

itmeliyiz, ama sadece bugün için düşünüyoruz. Öyleyse, eğer bugün ekstra yeme fırsatı 

varsa, yeriz. Bundan dolayı, enerji için, hayat için mücadele var. Tam olarak korku onları 

buna itse de, ikinci son ölüm korkusu.  

 

T: Ve burada başka bir soru var.  Esasen, bugün bu konuya dolaylı olarak temas ettik - 

yeniden doğuş konusu. İki karşıt konum var - Cayce ve Pisagor. Pisagor kendisinin hem 

hayvan hem de bitki olduğunu hatırladığını söyledi. Cayce bunun imkansız olduğunu 

söyledi. Ve bugüne kadar, aslında bir inanç var ki..  

 

IM: Yine, bir bakalım, Pisagor...  

T: … ruh kendisini aşağı duruma düşürebiliyor ve bir sinek veya bitki oluyor... 

 

IM: Pekala, dur, dur. Basit şeylerle başlayalım, Tatiana. Pisagor doğu öğretilerini 

kullanıyordu, ki onu değiştirdi ve kendininmiş gibi aktardı. Doğudan, özellikle Mısır, 

Hindistan ve benzerlerinden etkilendi. Bu nedenle bu doğuya ait algının, özellikle 

Hindistan'dan gelenin anlayışını dönüştürdü, ruhun "burada olgunlaştığı: önce, çimende, 

sonra hayvanda, sonra insanda, ama eğer insan aşağı duruma düşerse, o zaman bir balık 



olabilir - ruh büyür". "Ruh büyür" – görüyorsunuz... Bunu nereden aldılar? Sonuçta, insan 

öldüğü zaman, bedenin çözünüp dağıldığı kadim bilgisi ve anlayışı vardı. Onların 

geçmişte "atomlar" dedikleri şeye çözünür, şimdi daha küçük parçacıklara çözündüklerini 

anlıyoruz, bu önemli değil, beden çözünür ve o parçacıklar birbirine karışır, ve çimende 

olabilirler, hayvanda olabilirler ve benzerlerinde. Bu bizim beden kabuğumuz. Ve beden 

kabuğumuz eski hayvanlardan, çimenlerden ve yine diğer insanlardan oluşur. Herbirimiz 

bir zamanlar yaşayan milyonlarca insanı içeriyoruz. Bu böyle değil mi? Böyle.  

Neden? Çünkü bir değiş tokuş gerçekleşir ve hepsi en sonunda bizde tezahür eder.  

 

Aslında söylenen buydu. Ama, bunun ruh ile hiç ilgisi yoktu. Neye benzediğini 

biliyorsunuz: her şey dönüştürüldü ve değiştirildi: bir şey duydular ve başka bir şey 

duydular, bunları birleştirdiler, ve böylece "ruhun büyüdüğü" sonucuna vardılar. Ruh 

bölünmezdir, bölünemez... Yine, bu, "hayvanların ruhu vardır" ile aynı şey, ve ruha sahip 

oldukları için... ve ruh Ruhsal Dünyanın parçasıdır, ... hayvanlar ölür ve cennete giderler."  

Bu böyle değil mi? "Sevgili kedi yavrusu, sevgili köpek, – sevgili papağan... - Nasıl 

cennete giremez? Bu imkansız. Ne de olsa sevgili evcil hayvan".  

 

T: Doğru.  

 

IM: Dostlarım benim, cennet hayvanlar için bir ahır veya sığırlar için bir ağıl değildir. 

Cennet cennettir. O Meleklerin dünyasıdır, onların aralarında hayvanlar yoktur. Oysa 

burada, bir sürü hayvanımız var, ve ne yazık ki, bir çoğumuz da hayvan. Ve bazen... evet, 

bazen neredeyse hepimiz hayvanlar gibi davranıyoruz. Korkutucu olan bu. Bu nedenle 

hayvan kısmı üzerimizde hakim olmamalı. Her şeyden önce, içimizdeki hayvandan 

kurtulmalıyız. O zaman tapınağımız temiz olur ve bir ahıra dönüşmez. Oysa bir çoğumuz, 

ne yazık ki, dostlarım, tapınaklarını hayvanların tutulduğu bir ahıra çeviriyor ve bazen en 

iyisi olmayana. Bu böyle değil mi? Oysa Tapınak, dostlar, gerçek Tapınak biziz.  

 

Yapımızda, ruh var, Ruhsal Dünyanın bir parçası, Şahsiyet olarak biz varız. Yaşamın 

kaynağı ve bizler, Hayatı elde edebilenler tek bir yapıda olduğuna göre -bu tam olarak 

Tapınaktır, çünkü Hayat, Ebedi Hayat onun içinde ortaya çıkabilir. Başka tapınak yoktur. 

Ne yazık ki, İsa Mesih'in, ayrıca Peygamberin ve diğer peygamberlerin bunun hakkında 

konuştuklarını unuttuk. 

 

T: İgor Mihailoviç, senin sözlerini doğrulayan bir hadis var, Muhammed Peygamber, 

Allah'a ibadet edilen her yerin bir cami olduğunu söyledi: "Peygamberin - Allah'ın huzuru 

ve rahmeti üzerine olsun - bütün dünyanın temiz ve saf olarak ve bir ibadet yeri veya cami 

olarak yaratıldığını söylediğini duymadın mı?"  

 

IM: Doğru. 

T: Bunun gibi… 

 

IM: Tapınağın ile her nerede olursan, orası camidir. Her yer.  

 

T: Bunun gibi, Hıristiyanlıkta:"Benim adımla nerede iki üç kişi toplandıysa, ben orada 

onların ortasındayım.  

 

IM: "Ben oradayım". 



T: Aynı şekilde, ilk Hıristiyanlar ve o Catharlar toplandı. Yani, o zaman tapınak tesisleri 

yoktu, insanlar yeraltı geçitlerinde toplandılar.  

 

IM: Evet. Yine hem Peygamberin 'bütün dünya camidir' dediğine ve İsa Mesih'in "Her 

neredeyseniz, orada aranızdayım" dediğine dayanarak Saf Bilgi, tam olarak saf Bilgi suya 

benzer, ve bu suda Hayat ortaya çıkar. Bu gerçekten de gerçek Tapınaktır - Bilgi üzerine 

inşa edilmiş Tapınak. Ama, bu Bilgiyi değiştirdikleri ve kendi taşlarını sığdırmaya ve 

bunlardan kendi tapınaklarını inşa etmeye çalıştıkları zaman, o zaman, beni bağışlayın, o 

suyun üzerine inşa edilemez - taşlar batar. Bu yüzden, ne yaptılar? Onu kumla örttüler. 

Gerçek Bilgiyi kumla kapladılar, kendi fantezilerinin, arzularının ve tutkularının kumuyla. 

Gerçek, egoistlerden ve gururlulardan gelen bu kumla çarpıtıldı ve bunun üzerinde kendi 

ağır taş tapınaklarını inşa ettiler. Yine de, ne kadar çok kum varsa ve taşlar ne kadar ağırsa,  

onların altında o kadar az su vardı - gerçek Bilgi. Ne yazık ki, bu doğru. Ve bu bilinmiyor 

muydu? Biliniyordu. 

 

T: Philip'in Apocrypha'sında,  ayrıca şöyle söyleniyordu,  "Önce ölür sonra dirilirim 

diyenler yanılıyorlar."  

 

IM: Burada Hayat kazanmalısınız, Sadece burada. En yakın havarilerin söylediği bu değil 

mi? Ve bu, takipçilerin, gerçek havarilerin yazdıkları şey değil mi? Onlar bunu yazdılar ve 

konuştular. Bu bilinmiyor muydu? Biliniyordu. Öyleyse bugünlerde bunu neden unuttuk? 

Basit bir soru. İnsanlar geçmişte bedenlerimizin çürüdüğünü ve asla eski haline 

dönmeyeceğini bilmiyorlar mıydı? Bunu açıkça söyleyenler yok muydu? 

 

T: Özellikle Origen bunun hakkında konuştu.   

 

IM: Hatta Origen'i alalım. Bir çok insan bunun hakkında konuştu.   

 

T: Origen'in sözlerinden alıntı yapmak istiyorum, çünkü bu, bugün ve önceki videoda 

söylediklerini doğruluyor. Ve senin sözlerini de doğruluyor.  “Origen, Ortodoks insanların 

Kıyamet Günü'ne ve ardından ölülerin diriltilmesine olan inancına duyduğu öfkeyi 

gizleyemedi. Origen soruyor, "Her zerresi başka bedenlere geçmiş ölü bedenleri restore 

etmek nasıl mümkün olabilir?" 'Bu parçacıklar hangi bedene ait? Böylece insanlar bir 

saçmalık batağına saplanır ve 'Tanrı için imkansız hiçbir şey yoktur' şeklindeki dindar bir 

ifadeye sarılırlar. 

 

IM: Ve onun sonunun gerçeği nasıl oldu? İnsanlar ona ne yaptılar, fistanlı erkekler, 

kimler kendilerini Evrene yücelttiler? Gerçeği çarpıttılar ve onu kınadılar. IM: Onu 

kınadılar. Çünkü gerçek zulüm görüyor, öyle değil mi?  

 

T: Kendilerini aforoz ettiler.  

 

IM: Gerçek ile yüzleşelim. Yanıtlar burada, dostlar. Dürüst olmalıyız, kendimize karşı 

dürüst. Ve özellikle peygamberlerimize karşı, Tanrının elçilerine karşı, İsa Mesih'e karşı 

dürüst olmalıyız. Onları seviyorsak dürüst olmalıyız. Ve basit bir soruya yanıt vermeliyiz: 

kime  hizmet ediyoruz? Tanrıya mı? Kimi takip ediyoruz; İsa veya Peygamberi mi,  

yoksa Gerçeği sahteliğe çeviren bazı insanların dünyasal çıkarlarına mı hizmet ediyoruz? 



Ne için? Gerçeği onların şüphelerinin, arzularının ve insan kirliliğinin kumu altına 

gömerek tapınaklar inşa etmek için mi? 

 

Bu dinlere saldırı değildir. Bu doğru değil. Ben yalnızca Gerçeği konuşuyorum. Ve 

Tanrıya şükür, tüm dünyadan katılımcıların katıldığı ve bu Hakikati dile getirdiği 

konferans yapıldı, [ULUSLARARASI ONLİNE KONFERANS. YARATICI TOPLUM: 

PEYGAMBERLER NEYİ HAYAL EDİYORLARDI] 

 

Bu herkese şimdi konuşma özgürlüğü veriyor; Tanrıyı seven ve kendilerini inananlar 

olarak sunarak, sadece rol yapmayan herkese. 

 

T: İgor Mihailoviç, kendilerini cezalandırdıklarını söyledin,  

 

IM: Elbette.  

 

T: birini lanetlediklerini dini ayinlerden aforoz ettiklerini. Oysa en gerçek aforoz..  

 

IM: Ama bunu İsa adına yaptıklarını iddia ediyorlar. Ama, İsa bir dostu reddeder mi?  

Reddetmez. Oysa gerçek aforoz nedir?  

 

T: Gerçek aforoz şudur: "Lord İsa Mesih'i sevmeyen herkes aforoz edilmiştir." 

 

IM: Elbette. Yine de, insan İsa Mesih'i nasıl sevemez? Basit bir soru. Ya da insan 

Peygamberi nasıl sevemez? Tanrı birdir ve onları O gönderdi. Ve onlar tek ve aynı 

Hakikati konuştular, hepimiz için konuştular. Onları sevmezsek, Rabbi sevmeyiz, Rabbi 

sevmezsek, kendimizi aforoz ettik demektir. Kendimizden başka hiç kimse bizi aforoz 

edemez. Bu doğru. Kendimiz için Hayatı veya ölümü kendimiz yaratırız.  

 

T: Ayrıca, İgor Mihailoviç, aforoz ile ilgili söylemek isterim. Aforoz sadece ömür 

sırasında olmayabilir, ölümden sonra da olabilir. Ve ilginçtir, "insan ölümden sonra aforoz 

edilir" ne anlama geliyor? 

 

IM: Sen ve ben biraz önce aforozun kendimizin yarattığımız şey olduğunu söyledik.  

 

T: Doğru, evet. 

 

IM: Eğer Tanrıyı ve Onun elçilerini sevmezsek, kendimizi aforoz ederiz. Geri kalan her 

şey bizi yıldırmaya çalışanların fantezileridir: sanki, "bizi Allahtan kovacaklar". Ve 

burada, bu adamlar vefat etmiş bir insanı ölümden sonra aforoz edebileceklerini 

uydurdular.  

 

T: Ölümden sonra. 

 

IM: Sadece düşünün. Dostlar, gerçekten basit bir şeyi anlamak için çok zeki bir insan 

olmaya gerek yok. Bir insan öldü, ve sonra rahipler onu aforoz ederler. O zaten ölü. 

Ölü bir insanı nasıl aforoz edebilirler? Onlar, ölü olanlar, ölü bir insanı aforoz etmeye 

çalışıyorlar? Basit bir soru. Bu komik değil mi? 



Ve eğer insan en yüksek aydınlanmayı elde ettiyse, Melek olduysa ve Ruhsal Dünyaya 

girdiyse, onlar burada, ölü dünyada iken, kaçınılmaz şekilde ölü fani dünyada, sadece bir 

toz zerresi iken, bencillikle dolu bir toz zerresi, bir Meleği nasıl aforoz edebilirler?  

Fantezilerinde? 

 

Biliyorsunuz, Tatyana'nın papatyasındaki uğur böceğini hatırlayalım, önceki videoları 

hatırlıyor musunuz? ...ona bir böcek geldi. Ne hakkında konuştuklarını merak ediyorum,  

ama dürüst olmak gerekirse, genel olarak, bir şekilde onların kaderiyle ilgilenmiyorum.  

Peki ya siz? Öyle değil mi? Biz orada olmadığımız sürece Tanrı bizimle bu kadar 

ilgileniyor. Ama biz O'na geldiğimiz zaman, o zaman orada oluruz, öyle değil mi? 

Ama yine de, bu eğlenceli. Ölüyü bile aforoz etmeye çalıştıkları zaman, bu yalnızca 

onların aptallıklarını ve güce doymazlıklarını, bencilliklerini ve çok yüksek gururlarını 

onaylar. Oysa gerçekte, bu nefret nedeniyle, mükemmel anlayış ve bilgiye sahip 

olarak...bu geçmişteydi, vurguluyorum, bir imgeyi yok ettiler. Ne için? 

 

Geçmişte, o Mısır'da, altşahsiyetleri, biz onların imgelerini hatırladığımız zaman daha iyi 

hissettiklerini gerçekten mükemmel şekilde iyi biliyorlardı.Ve imgelerini hatırlamamız 

için her şeyi yaptılar, ve o imgeler ve isimler için savaştılar. Onları anmamız, her gün 

övmemiz, onlarla bir yerlerde karşılaşmamız ve onları hatırlamamız için her şeyi yaptılar. 

O zaman, ölü olarak bile, "sıkıntı çekmezler, iyi hissederler". Başka bir deyişle, ölümden 

sonraki kaderleri ile ilgilenmeye çalıştılar ya da daha doğrusu bunu hallettiler. Bu yüzden, 

aforoz etmek bir ismi ve imgeyi elimine etmek anlamına geliyordu. Onu ölümden sonra 

bile cezalandırmak için insan ne tür bir alçak olmalı ve birinden ne kadar nefret etmeli? 

Yani, enerjisini kesmek veya anlaşılan, ölüden yiyeceği bile almak. Ama bu doğru, ve 

kasten yapılıyordu. 

 

Basit bir örnek. Bir kral vardı. Ve deyim yerindeyse, bir aday vardı. Doğal olarak, bir 

aday ve bir kral asla ortak dil bulmaz. Aday bu koltuğa oturmaya can atar,  oysa kral 

ondan ayrılmak istemez - olağan olduğu gibi, anlaşmazlıklar, açgözlülük, gurur ve tüm 

geri kalanlar vardır. Sonra bazı nedenlerle kral ölür, ve onun düşmanı tahta geçer. O ne 

yapar? Kralın anılarını yok eder. Ve hepsi bu. Ve kral nereye gider? O bir altşahsiyet olur.  

O sadece işkence görür ve ıstırap çeker. Aksi taktirde, eğer cemaat veya maiyeti onu 

hatırladıysa,  belirli bir süre orada rahat bir şekilde var olabiliyordu. 

 

Böyle bir sözcüğüm var, beni bağışlayın, ölülerle bile böyle alay ediyorlarsa, aslında ne 

kadar aşağılıklar.  

 

T: Esasen, o aforoz Roma'da olan aynı ismi unutma uygulamasıdır. 

 

IM: Bu aslında aynı şeydir, aynen şimdi söylediğim gibi. 

 

T: Evet, tam olarak bu. Bunları tüm madeni paralardan ve imgelerden çıkardılar. 

 

IM: Bunun kadim Mısır'da olduğu söyleniyor. Arkadaşlar, kullanıldıysa hangi kadim 

Mısır'da?..  

 

T: Kralın kendi ismini silecek olan herkesi lanetlediği o Hammurabi kanunları. 

 



IM: Doğru. Ve neden lanetledi? Çünkü o, bu Hammurabi, ismini sileceklerini biliyordu,  

ve geleceğini korumaya çalıştı. Gerçeğin aslında nasıl sızdığını görüyorsanız, çünkü 

biliyorlardı. Tatyana'nın ve benim oturup hakkında konuştuğumuz rahiplerin en büyük 

sırları. Bu, zamanın başlangıcından beri o Mısır'da saklanan en büyük sırdır ve daha sonra 

Musa'nın arkadaşlarına aktarıldı, o da kendi arkadaşlarına aktardı. Ve tüm bunlar dahil 

edildi ve Hıristiyanlığın mimarı Paul'e ulaştı ve o da bunu miras yoluyla aktardı.  

 

Ve bugüne kadar, en sonunda öleceğiniz ve bir altşahsiyet olacağınız en büyük sır idi, bu 

nedenle bununla ilgilenin. Eğer dikkat edersek... bunlar yalnızca sözcükler değildir, bu 

doğrudur, eğer örneğin Roma'nın Papası tarafından kullanılan işaretlere ve işaretleri 

bilenlere bakarsak, bunların ne anlama geldiğini ve ne tür seçim yaptıklarını anlarsınız. 

Bununla birlikte, kaçınılmaz olarak yanlış yöne götüren bu koltuk için bile savaşıyorlar. 

Bir süreliğine kral olmak uğruna mı? Affınıza sığınırım.  

 

T: Doğrusunu söylemek gerekirse, hemen İsa'dan sonraki ilk Hıristiyanlar imgelere sahip 

değillerdi.   

 

IM: Çünkü İsa bunları yasakladı.  

 

T: Yeraltı mezarlarında, gerçekte bu türde imgeler yoktu.  

IM: İsa her imgeyi yasakladı. 

T: Sadece semboller ortaya çıktı.  

 

IM: Ölü bir insan için dua etmek yasaktır. Bu anlamsız! Gerçekte Diri olan şeyi ölüye 

harcarsınız. Oysa bir imge nedir? Tanrının imgesini nasıl yaratabilirsiniz? Hiç bir şekilde. 

Onu sınırlar ve sıkıştırırsınız. Bu nedenle, Tanrıyı tasvir etmek küfürdür. Bu gerçekçi 

değildir. O'nun elçisini nasıl tasvir edebilirsiniz? Görülebilir bir imge ile mi? Ama bu özü 

yansıtmaz. Özünü eksiltirsiniz, çünkü tüm bunları görülebilir ve optik bir imgeye 

düşürürsünüz. Tanrının elçisi, Tanrının elçisidir, ve görülebilir imgenin arkasında, bilinç 

ile kavramanın imkansız olduğu sonsuz bir kısım vardır. Onu kendinizin olduğu aynı şeye 

mi daraltacaksınız? 

 

Bilinç size ne anlatıyor?  “O benimle aynı". Bu böyle mi? Ve ona tüm kusurları ile sadece 

bir insan görür. "Onun bedeni senin bedeninle aynı değil mi? Senin ihtiyaç duyduğun aynı 

şeylere ihtiyaç duymuyor mu? Bu dünyada aynı şekilde davranmıyor mu? Elleri üzerinde 

mi yürüyor? Hayır, ayakları üzerine yürüyor. Bu nedenle, o benimle aynı"  

 

T: İnsan dışsal olana bakar.  

 

IM: Öyleyse, tasvir ettiğimiz imge bu mu? Sonuçta, Hakikati görmüyoruz ve onu tasvir 

edemeyiz. Bu nedenle, neyi tasvir ediyoruz? Yalanlar? İllüzyon?  

 

T: Dışsal bir şey. Geçicilik?  

 

IM: Herhangi bir imgeyi çizmenin yasaklanmış olmasının nedeni budur, öyle değil miydi? 

 

T: Evet, sadece semboller vardı. 

 



IM: Peygamber bunu yasakladı ve İsa bunu yasakladı. Semboller vardı, haklısın, ama 

onlar özü tasvir eden semboller idi; arkasında görülebilir bir imge olan o özü 

yansıtıyorlardı. Bu semboller ile insanlar gerçekte birbirlerini, kimin kim olduğunu 

tanıyorlardı. Ayrıca sembollerden önce işaretler vardı. Semboller daha sonra ortaya çıktı, 

oysa işaret çok daha bilgilendirici idi. Daha sonra, semboller ortaya çıktı, ve sonrasında 

sembolik bir yazı ortaya çıktı. Ve sembolik yazı ne zaman ortaya çıktı? Tüketici format 

ortaya çıktığı zaman. 

 

Bu nedenle, yine neye geliyoruz? Sümerlere, beni bağışlayın, ekonominin ortaya çıktığı 

ve tüketiciliğin ortaya çıktığı zamana, ve hepsi bu - muhasebe kayıtlarının tutulması 

gerekliydi. Tam olarak muhasebe ve hukuki ihtilaflar, çünkü finansal muhasebe ve hukuki 

anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Ve neye ihtiyaçları vardı? Sembolik bir yazıya. Ve işaretleri 

unuttular, özü ve Hakikati unuttular. 

 

İlk Hıristiyanlar hala çok şeyi belirten sembolleri kullanıyorlardı; hem gizli işaret yazısını 

hem de işaretleri kullandılar. Peter'in takipçileri, deyim yerindeyse Peter'in halefleri 

tarafından kullanılan işaretler ile başladım, Doğrusunu söylemek gerekirse, bunlar kapanış 

işaretleri, ve onun neyi üstlendiğini belirtirler. Sadece not edin, hiç bir şey söylemedim, 

sadece işaretler hakkında söyledim. Ve bilenlerin anlayacağını. Oysa bilmeyen anlamaz. 

Onlar için, bunlar aslında kutsal sembollerdir. Tanrı normal bir insanın böyle bir sembole 

sahip olmasını yasaklar.  

 

T: Ayrıca, yeraltı mezarlığındaki insanların sembollerle ve insanın onları okuma 

yeteneğiyle anladıklarını söylemen de hoşuma gitti, o kişi ister bir arkadaş olsun veya 

olmasın.  

 

IM: Elbette. 

 

T: O zulümler dönemi sırasında... 

 

IM: O gizli bir yazı değildi. Tam olarak özü yansıtan bir gösterim idi. 

 

T: Ve, esasen...  

 

IM: Ve zulümler vardı. Her şey vardı. Yine, bu ayrıca kimin dost kimin düşman olduğunu 

anlamak içindi. 

 

T: Ayrıca ilginç bir nokta var, İsa da tasvir edilmedi.  

 

IM: Edilmedi. 

 

T: O, örneğin balık sembolü ile tasvir edildi.  

 

IM: Doğru.  

 

T: Sadece dördüncü yüzyılda, azizlerin tasviri şeklinde böyle bir uygulama başladı, 

özellikle yeraltı mezarlarında merhum azizler, az çok fark edilebilir yüzler ile. Ama...  



IM: Ama ondan sonra, İslam ortaya çıktı. Akıllı olanlar, Allah'ın Peygamberi neden ve ne 

zaman ve ne için göndermesi gerektiğini anlayabilir. Konu tam olarak budur. Çarpıtmalar 

ciddi idi. 

 
T: Ama neden çarpıttılar? 

 

IM: Büyü başladı, evet. Büyü başladı ve altşahsiyetler ile ilgilenme başladı. Ve yine... 

Altkişilikler ile ilgilenme başlamasına rağmen, eğer spesifik olarak bütünüyle bir 

organizasyon olarak bu dinin kurulduğu andan itibaren Hıristiyanlığı alırsak. Sonuçta, 

yine, kurulmasının ilk aşamalarında bile, Peter ve Paul ölür ölmez, yüceltilmeye başladılar 

ve her yerdeki hizmetlerde bahsedildiler. Ve onlar gerçekte yaşamları sırasında ve daha 

sonra ölümden sonra bu bahsedilme uygulamasını getirdiler, ayrıca imgeler çizmeyi. 

Çünkü kimlerin imgeleri ilkti? 

 

T: Peter ve Paul'ün, ve onlara devreden İsa Mesih'in...  

 

IM: Doğru. Ve eğer o imgeleri hatırlarsanız,  

 

T:  Evet, tam olarak.  

 

IM: Eğer gördüyseniz, dostlar: Peter ve Paul her zaman büyük idi, oysa İsa her zaman 

küçük idi.  

 

T: İsa onların üzerinde haleler tutuyor, evet. İsa onlara hizmet ediyor. Veya Öğretmenden 

öğrencilere bilgi aktarımının sembolü olarak bir tomar teslim ediyor.  

 

IM: Evet, bu da oldu.  

 

T: Ama ilginçtir ki, beşinci yüzyılda, papa ile ilgili emirler Hıristiyanların nasıl dua 

etmeleri gerektiğinin bildirimini içeriyor: "... gözlem yapmadan, mezarlarda toplanın, 

kutsal kitaplar okuyun, yüzyıllardır vefat eden şehitler ve tüm azizler için ve Rabbe giden 

kardeşleriniz için mezmurlar söyleyin." Buna göre, o zamanlarda inananlar şöyle dua 

ederlerdi: “Ölüm yıldönümlerinde anma yemeği için bir araya gelen akraba ve din 

kardeşleri dualarını çoğunlukla Peter ve Paul'e yöneltiyor" 

Ve bir kaç örnek: “Paul ve Peter, Victor için dua et”; 

 “Peter ve Paul, filanca kişiyi düşüncelerinde tut... ”; 

 “Peter ve Paul, bu cenaze yemeği Thomius Celius tarafından düzenlendi”; 

 “Peter ve Paul, hizmetkarlarını koru”; 

 “Paul ve Peter, her zaman Nativius için dua et"; 

 “Peter ve Paul, günahkar Primitivius'u kurtarmaya gel". 

 

IM: Biliyorsunuz, genel olarak konuşursak, bunu basitçe söyleyeceğim: bu dürüstçe, en 

azından dürüstçe idi. Onlar organizasyonun mimarları ve kurucuları idi; onu kurdular,  

var olduğu, onlar için çalıştığı sürece bu organizasyona sahip olmaya tam hakları var. Bu 

dürüstçe. Gerçekte onu kendileri için inşa ediyorlardı. Bu nedenle, eğer şaka olmadan 

bakarsak, her şeyi bir kenara bırakırsak beni bağışlayın.. Dine karşı bir şeyim yok. Bu 

sadece gerçek. Sadece basmakalıp olarak fizik perspektifinden bakalım. 

 



Birinin hatırası var. Bir insan öldü, ölü Matthew ile ilgilenmeleri için Peter ve Paul'e 

başvuru var, 

 

T: Kişi. Örneğin, filanca kişi. 

 

IM: Ama Peter ve Paul'den söz edildiği zaman, imgeleri her zaman ortaya çıkar, çünkü 

onlardan çok fazla var, ve onlar her zaman en çok saygı duyulan azizlerdir, ve daha sonra 

vefat etmiş bir insandan söz ediliyor. Ve bunu ışığın perspektifinden düşünelim: onlardan 

söz ederken, onları aydınlatırız. Onları aydınlatırız, ve bundan sonra yardım etmek 

istediğimiz vefat etmiş kişiyi aydınlatırız. Ve yüzde olarak ışığın dağılımına bakalım. Bu 

açık, öyle değil mi? Bu yüzden bazı insanlar gerçekten bir anlaşma için gidiyor. 

 

Konuyu değiştirelim, aksi taktirde bir şeylerden suçlanacağız, bir şeyleri suçlamak için 

burada olmamamıza rağmen; bunlar yalnızca kendileri için konuşan gerçeklerdir. Bunlar 

tarihsel gerçekler, dostlar. Hiç kimsenin dini hislerine dokunmuyoruz. Doğru değil mi?  

 

T: Doğru. Hakikat hakkında konuşuyoruz; 

 

IM: Hıristiyanlıkta ve diğer dinlerde mevcut olan şey hakkında konuşuyoruz. Orada değil 

mi? Ve buna karşı tartışamazsınız. Ama eğer insan gerçekten Tanrı için çabalar ve Tanrıyı 

severse, hakikati bilmelidir. Bir stadyumun etrafında çemberler şeklinde yürümemeli. 

Biliyorsunuz, A şehrinden B şehrine gitmek istiyorsunuz ve yola çıkıyorsunuz. Ama sonra 

stadyuma giriyorsunuz ve çemberler şeklinde yürüyorsunuz - sonuçta, orası rahat. Anlıyor 

musunuz? Bu ışık, rahat ve konforlu. Kendinizi rahat ve elverişli hissettiğiniz, koşulların 

sizin için yaratıldığı bir yerde yürüyorsanız, B şehrine gelir misiniz? Hayır, dostlarım, 

orada kalırsınız.  

 

Oysa B şehrine gelmek için, stadyumdan ayrılmanız gerekir, zorlu bir yola adım 

atmalısınız, rüzgarlı olan, dikenli ve elverişsiz olan, ve yine de oraya yürümelisiniz. Ve 

araba kullanabileceğiniz veya uçabileceğiniz konusunda şaka yapmayın. Yapabilirsiniz. 

Bu alegorik bir örnektir.  Bilincin nasıl çalıştığını görüyor musunuz? Hemen size 

“sürebilirsin, uçabilirsin” demeye başlar. İnsanları bu şekilde yakalıyor ve onları 

Hakikatten uzaklaştırıyor, şakaya döndürüyor.  

 

Ciddi olan şeyle dalga geçtiğimiz zaman, uygun olduğu yerde, Hakikati kaybederiz. Ve 

Hakikati kaybederek, onu unuturuz. Ve onu unutarak, kendimizi aforoz ederiz. Ne kadar 

kolay olduğunu görüyor musunuz? Kendi ellerimizle kendimizi Tanrıdan ayırıyoruz, 

başka biri değil. Kendi ellerimizle bile değil, bu yine bir alegori.  

 

T: Evet, insanlar bu simeonlar olmamalı,  çünkü simeonlar sadece ihanetin sembolü 

değildir, ama ayrıca göstergesi ve sembolü...  

 

IM: Gururluluğun göstergesi.  

 

T: ...sorumluluğu vermek.  

 

IM: Hayır, Simeon'un insanlığımızın yansıması olduğunu söyleyeceğim. Simeon 

insanlığımızın yansımasıdır, kendimizden başka hiç kimseyi görmediğimiz zaman,  



tüketici formatta insan özümüzün yansıması. Ve kendimizi de sevmiyoruz. Kendimizi 

gerçekten seviyor muyuz? "Bir egoist kendisini sever." Kendimizi sevseydik, kendimizi 

kurtarırdık, kendimizi korurduk; burada bile kendimiz için harika bir dünya inşa ederdik 

ve orada her şeye sahip olmak için kendimiz ile ilgilenirdik. Bazı insanların isimlerinin ve 

imgelerinin hatırlanması için ilgilenmeleri gibi değil, çünkü kendileri için altşahsiyetler 

olarak daha iyi koşulları bilinçaltı ile oluşturuyorlar. Yüksek Dünyaya eşit olarak girmek 

için ruhsal anlamda kendimize dikkat ederdik.  

 

Ama başka türlü davranıyoruz. Bundan dolayı, bunlar yalnızca sembollerdir, modern 

zamanlarımızın sembolleri. Asıl olay aslında dürüst olmaktır, her şeyden önce, kendinize, 

dostlarınıza, o zaman kendinizi aforoz etmezsiniz. Dürüstlük ruhsal yolda, bu yolun 

başlangıcında en zor şeydir. Daha sonra, her şey iyi olur. Sonuçta, İsa bile dürüst olmamız 

gerektiğini öğretti. Ve Peygamber dürüst olmamız gerektiğini öğretti. Öğretmediler mi? 

 

T: Bu Apocrypha'da korundu.  

 

IM: Elbette.  

 

T: Özellikle, Thomas'ın İncilinde aşağıdaki satırlar var: "Havarileri ona sordu ve ona 

dediler ki, ‘Oruç tutmamızı istiyor musun? Nasıl dua etmeliyiz? Hayır kurumuna vermeli 

miyiz? Hangi diyete uymalıyız?'  

 

İsa dedi ki, 'Yalan söylemeyin, ve nefret ettiğiniz şeyi yapmayın, çünkü tüm şeyler 

cennetten önce ifşa edilir." 

 

IM: Kesinlikle doğru. Bu yüzden, O dedi ki: "sana nefret dolu olan şeyi yapma".  

 

Ve bu da sıraladıkları her şeyin insanın ruhsal gelişimi ile ilgisi olmadığını çok iyi 

gösteriyor. Ama bu, buradaki varoluşumuzun kültürüdür: birbirini önemsemek ve saygı 

göstermektir, ve birbirine yardım etmektir ve hayırseverlik. 

 

Oruç tutmaya gelince... Yine, oruç bazı insanların sağlığı için faydalıdır, ama bu gönüllü 

bir konudur. Oruç tutmak insanı ruhsal olarak nasıl kurtarabilir? Bir şey yemiyorsam, 

manevi mi oldum? Yoksa ne? Basit bir soru. Ya da bir şey yiyorsam, bu manevi olmamı 

mı engeller? Alkol engeller, uyuşturucular engeller.  

 

T: Bunlar engeller, evet.  

 

IM: Oysa yiyecek yalnızca yiyecektir, bedeni besler ve ona enerji verir. Bu nedenle, her 

şeyden önce dürüst olmalısınız. Bu önemlidir. Ve dualarınız veya ruhsal uygulamalarınız 

dürüst olmalıdır, o zaman işe yararlar. Buna açık kalple yaklaştığınız zaman, her şey işe 

yarar. Öyle değil mi? 

 

T: Evet, çünkü cennet Tanrının Sevgisidir.  

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

T: Ve bu Sevgiyi elde ettiğimiz zaman, Tanrıyı elde ettiğimiz zamandır.  



IM: Oysa, eğer burada sevgi içinde yaşamazsanız, Sevgiye nasıl girebilirsiniz? Eğer 

sevemiyorsanız, ama sevilmek istiyorsanız, tek yolunuz var - altşahsiyet olmak. İstekler 

ve arzular tam olarak oraya götürür. Ama siz kendiniz AllatRa - Tanrının Sevgisi - 

olduğunuz zaman, o zaman bunu başkaları ile de paylaşırsınız, ve o zaman ruhsal olarak 

büyürsünüz. O zaman, dürüst olursak, sizi kimin, nerede ve neden aforoz ettiğini 

umursamazsınız. Ölülerin endişeleri, ölülerin endişeleridir, oysa Dirilerin eylemleri, 

Dirilerin eylemleridir. Bu böyle değil mi? Yaratan biziz. Hiç kimse bunu bizim yerimize 

yapmaz. Bu bize Tanrı tarafından verilen hakkımız ve özgürlüğümüz, ve hiç kimse bunu 

bizden alamaz. Mesele budur ve bu Allah'ın rahmetidir, herhangi birimiz Hayatı 

kazanabiliriz, herhangi birimiz ölümü kazanabiliriz. Bunu seçimimiz ile yaparız.  

 

Evet, bazı insanları dinliyoruz, başka insanları dinliyoruz. Ama, dostlar, bu tam olarak 

bilincin bizim için verdiği şey, disipline etmemiz gereken ikincil bilinç dahil, aynen İsa 

Mesih'in kendi bilincini disipline ettiği gibi ve bir çok insan Ondan önce bunu yaptı, ve bu 

Ondan sonra yapıldı. Aynı şekilde, onu disipline etmeliyiz ve her şeyi araştırmaya ve bize 

Hakikati getirmeye zorlamalıyız, Şahsiyetler olan bize. Ona hizmet etmesi gereken biz 

değiliz, o bize hizmet etmeli. Mesele budur. O zaman gerçek açığa çıkar.  

 

Yine de, duygular ile, gurur ile yaşadığımız zaman, kendimizi yücelttiğimiz zaman.. Bir 

dua okudunuz - ve bir azizsiniz; bir meditasyon yaptınız - ve bir Bodhisattva'sınız. Sizin 

için işe yaramadı, bunun ne olduğunu bile bilmiyorsunuz, ama siz bir Bodhisattva'sınız, 

çünkü siz aslında... Anastasia Novykh'in kitaplarını okudunuz, değil mi? Ve dünyayı zaten 

biliyorsunuz, anahtarlara sahipsiniz... İncile göz attığınız zaman, siz kimsiniz? Bir 

mümin? Göz gezdirdiğiniz için bir Hıristiyan mısınız? 

 

Bir şeyi anlamak için, her şeyi araştırmalısınız. Tüm dinlerde her şey mevcut. Çünkü 

Hakikat bizden zerre zerre gizleniyor. Bu toplamanız gereken şey - o zaman çok şey 

anlarsınız. Sonuçta, bugün yeni bir şey söylemedik. Söylediğimiz her şey mevcut. Bu 

İncildedir, Kur'andadır ve bir çok başka kaynaklardadır. Bu her yerdedir. Ve yaşayan 

azizler, gerçek azizler bunu tanımlıyor.Ve bunu araştıran bilim insanları bunu çok iyi 

tanımlıyorlar. Neden bunun için telaş yapılmıyor ve neden bu tartışılmıyor? Çünkü 

tüketici format var, çünkü egoistiz, ve çünkü başka şeylerle ilgileniyoruz. İnsanlar neyi 

abartıyor ve hakkında çok konuşuyor? Politika, para ve moda hakkında. Bu böyle değil 

mi? Onunla yaşadığımız şey... Talep arzı doğurur.  

 

Yine de, gerçekten Hakikat için talebimiz var mı? Ruhsal kurtuluş için talebimiz var mı? 

Politika, para ve moda için talebimiz var. İşte yanıt. Eğer değişmek istersek ve değişirsek, 

başka her şey de değişir. Bu bize bağlı, dostlar, sadece anlamamız değil, ama bunu 

başkalarına açıklamamız. Çünkü eğer bunu başkalarına açıklamazsak, anlamazlar, ve 

anlamadan hiç bir şey yapmazlar. Ve hiç bir şey yapmayacakları için, o zaman ne 

yapabileceğiz? Hiç bir şey. Neden hiç bir şey? Çünkü bunu başkalarına açıklamadık - ve 

çember kapalı. Şeytan bu şekilde yönetir; o dünyayı yönetiyor, bizi tüketici formatın 

çarkında koşmaya zorluyor. Bu nedenle, biz bir şeyler yapacağımızı hayallerde büyütürüz. 

Yapmayız. Eğer Hakikati hissettiyseniz, eğer o küçük ışığı görmeye geldiyseniz, tünelin 

sonunda küçük ışıltılı bir yere ve eğer gerçekten bunun için çabalarsanız - son kuvvetiniz 

ile ona doğru giderseniz ve ışığa gelirsiniz ve Hayatı kazanırsınız.  

 



Ama eğer bunu yapmazsanız - hiç bir şey olmaz. Hatta ışığı görünce, ona gitmezseniz, o 

size gelmez. Gururunuzdan inin. Tanrıya gitmesi gereken biziz, Tanrı değil. Biz hiç 

kimseyiz. Eğer biri olmak istiyorsak, ve dahası eğer her şey olmak istiyorsak, oysa her şey 

Ruhsal Dünyanın parçası anlamına gelir, Yüksek Topluma girmek, o zaman harekete 

geçmeli, gidip yapmalıyız. Ve hareketimizin süresi boyunca iyilik yapmalıyız ve 

başkalarına yardım etmeli, onları desteklemeliyiz, ama onları ezerek değil. O zaman 

dünya da değişir. Her şey bizim ellerimizde. O zaman antidepresanlara da ihtiyaç 

olmayacak. Çok şey yapabiliriz,  ama sadece bunu istediğimiz zaman ve birlikte 

olduğumuz zaman. 

 

Dünya bu şekilde düzenlenmiştir. Bu doğru. Öyleyse, dostlarım, basit şeylerle 

başlamalıyız. Ve en basit olan birbirimizi sevmektir, öyle değil mi? Öyle, dostlar. Bu 

nedenle, birbirimizi sevelim. Teşekkürler! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_091zqgaSUU 


