
Ön Ödemenin Etkisi 

Pek çok insan için bu yaşam varoluşlarının anlamıdır, çünkü bırakın fiziksel 

bedenlerinin ölümünden sonra sahip olacakları hayatı, farklı bir hayatı bile 

bilmemektedirler. Kişinin ruhsal gelişimde kendini dengelemesi ve Ruhsal Dünya ile 

birlik içinde Sevgi üretmeye başlaması için ne yapılmalıdır? 

Bazı insanlar Ruhsal Dünya ile temas kurduklarını hissettiklerinde, bu Hayata 

tutunurlar ve hiçbir şey onları durduramaz, sadece bu durumun daha derinlerine 

inmeye devam ederler ve kendi içlerinde Hayat oluştururlar, kendi içlerinde bir Melek 

oluştururlar, diğerleri için bu süreç daha zorken, bu neyle bağlantılıdır? Neden bazı 

insanlar kendileri üzerinde çalıştıklarında iç dünyaları bir anda değişirken, diğerleri 

için yıllarca hiçbir şey değişmiyor ve bilinç onlara "Hiçbir şey başaramadın, yıllarını 

boşuna harcadın" diyor? Neden insanların başına o olaydan çok önce konuştukları 

şeyler gelir? Tanrı Sevgisi hali nasıl korunur ve bunun için ne yapılmalıdır? 

#SpiritualDevelopment #WorkOnOneself 

#God’sLove 
 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz... 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videomuz kesinlikle insanlar üzerinde büyük bir 

etki yarattı. Toplumda var olan sorunlardan ve insanlar hareketsiz kalmaya devam 

ederse gerçekleşebilecek tahminlerden bahsettik. Ve biliyorsunuz, zor bir konuşma 

olmasına rağmen, tüm izleyiciler adına, bu tür konuları gündeme getirdiğiniz, ilginiz 

ve gerçekleri dile getirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve herkes bir önceki 

videoda söylediklerinizi hatırladı: evet, sorunlar var ama hepimizin hala pek çok şeyi 

değiştirme fırsatı ve şansı var.   

Aynı zamanda her insanın ruhsal kurtuluşu üzerinde düşünmesinin iyi olacağını, hayatı 

kazanmanın aslında o kadar da zor olmadığını söylediniz. Hatta şeytan güçlü olsa bile 

bu içsel istek olduğunda kolaydır. Bununla birlikte, eğer insanlar Hayatı 

kazanamıyorlarsa, en azından huzura kavuşmaya çok ihtiyaçları vardır; Hayat 

kesinlikle uykudan çok daha güzeldir, ancak uyku yine de acı çekmekten daha iyidir.    

Videolardan birinde, bir insanın huzuru hak edebilmesi için dikkatinin yüzde 10'unu 

ruhuna yöneltmesi gerektiğini, bunun da günde yaklaşık iki buçuk saatlik bir zaman 

dilimini oluşturduğunu söylediniz. Ve aşağıdaki sorular ortaya çıktı. Peki, bu iki buçuk 

saatlik zaman - insanın oturup kendini tamamen Tanrı'yla, Ruhsal Dünya'yla hisler 

vasıtasıyla bu diyalog sürecine kaptırması için gün içinde özel bir zaman mı?   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB


 

İgor Mihayloviç: Günde en az beş kez yarım saat oturmak iyi olacaktır. 

 

Tatiana: Yani, bir insanın ihtiyacı olan bu minimum mu? 

İgor Mihayloviç: Bu fiziktir. Arkadaşlar bir önceki videoda neden iki buçuk saat 

olduğunu ve nereden geldiğini anlatmıştık. Bu, günlük zamanınızın yüzde 10'udur. Bir 

insanın huzura kavuşması için ruhsal gelişimine ayırması gereken minimum süre 

budur. Anlıyorum, huzur harika bir şey, ama yine de Hayat daha iyi. Ve yine, bu, 

pratik yapmanın zor olduğu, çok meşgul olanlar içindir, aslında, insanın zamanı 

yoktur, belirli koşullar veya başka bir şey vardır. Diyelim ki, günlük yaşam onun 

burada Hayatı kazanmasına izin vermiyor. Öyle değil mi? Huzura kavuşmak için en 

azından yüzde 10 zaman bulmak mümkün. Nasıl anlatalım arkadaşlar, sizi korkutmak 

ya da sindirmek istemeyiz, bu bizim açımızdan yanlış olur. Ama bir yandan da 

açıklamak gerekiyor.  

Bir önceki konuşma zordu ama gerekliydi de. Ve ölümden sonraki kaderle ilgili olarak 

da açıklama yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü bu yaşamdan sonra ne olacağı 

konusunda kaygısız bir tutumumuz var. Çünkü dostlar, birçoğunuz için bu yaşam 

varoluşun anlamıdır. Ama bunun tek nedeni başka bir şey bilmemeniz, ruhsal 

deneyiminiz olmaması, şeytan ise dedikleri gibi o kadar güçlü ki, her şeyin farklı 

olabileceğini, burada bile farklı olabileceğini, orada ise daha da farklı olabileceğini 

anlamanıza bile izin vermiyor. Burada bunu açıklamakta zorluklar var. 

Tatiana: Yine de, İgor Mihayloviç, eğer iki buçuk saatlik bir zamandan 

bahsediyorsak, hangi yol daha iyidir: günde beş kez otuzar dakika mı, yoksa kişi, 

diyelim ki, bir kerede iki buçuk saat ayırmalı, oturmalı ve ruhsal pratiğin derinliklerine 

mi inmelidir? 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bütün mesele bunun en az beş kez yapılması gerektiğidir. 

Neden mi? Sadece uyanık olduğunuz günü beş eşit parçaya bölün ve gözlemleyin. Bu 

sadece bir deney, arkadaşlar, sizin için de. Tatiana'nın buna ihtiyacı yok, ama 

ilgilenenler için deneyin, uygulama için iki buçuk saat ayırın ve bir süre sonra şeytan 

sizi alt edecektir. Deneyim sahibi olmayan ve basitçe ruhsal olanla yaşamayan, 

varoluşlarının anlamı burada, üç boyutlulukta olan pek çok kişi için iki buçuk saat 

harcamak zordur. Bu bir yandan böyledir. 

Ama öte yandan, örneğin siz iki buçuk saatinizi harcıyorsunuz. Sabah beşte 

kalkıyorsunuz ve sekiz buçuğa kadar ruhsal pratikte ya da duada kalıyorsunuz; 

elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz ve arzuluyorsunuz. Her şey yolunda gitse ve 

şeytan sizi rahatsız etmese bile, iyi yaparsınız ama ya gün içinde ne olacak? Gün 

boyunca şeytana hizmet edeceksiniz. O sizi istediği gibi yönlendirecek. Oysa günde 

beş kez yarım saat ayırdığınızda, otuz dakika içinde dengelenir, sakinleşir ve gerçekten 

bu Sevgiyi üretmeye başlarsınız. Böylece, Ruhsal Dünya ile birlik için, Ruhsal Dünya 

ile iletişim için yeterli zamanınız olmasını arzularsınız. 



Ve sonra, diyelim ki bir sonraki uygulamaya kadar nispeten küçük bir mola verirsiniz. 

Bunu düşünürsünüz, dikkatinizi verirsiniz, dikkatiniz dağılmaz. Bir yerde dikkatiniz 

dağılsa bile, bir çalar saat kurarsınız ve çalar saat çalar çalmaz, pratik yapma 

zamanının geldiğini bilirsiniz. Tüm sorunlarınız bir kenara bırakır ve yarım saat daha 

pratik yaparsınız. Bu şekilde kendiniz üzerindeki dış etkileri ortadan kaldırırsınız ve 

günün en az yüzde 10'unda Ruhsal Dünya ile gerçekten iletişim halinde kalırsınız. Bu 

harika bir şey. Başka bir deyişle, bu şekilde dikkatinizin en az yüzde 10'unu Ruhsal 

Dünyaya ayırmış olursunuz. Oysa pratikte iki buçuk saat geçirirseniz ve sonra çok 

fazla günah işlerseniz, günahın ne olduğunu zaten tartışmıştık. Bunu da 

tekrarlayabiliriz, çünkü pek çok kişi günaha icat edilmiş bir şeymiş gibi davranır. 

 

Tatiana: Bu ya bir şekilde (İgor Mihayloviç: "Bir gün, daha sonra") ya da Tanrı'yı 

kandırarak ya da muhtemelen cezalandırma gerçekleştiğinde mümkün olacaktır. 

Dolayısıyla, insanlar günah hakkında da soruyorlar, belki de "bir gün sonra, dünya 

hayatı sona erdiğinde, günahın cezası gerçekleşecektir". Ama günahın cezası ne zaman 

gerçekleşir? 

 

İgor Mihayloviç: Günah işlendiği anda. Günah işlediğiniz anda, dostlarım, o günahın 

bedelini tam olarak kendi hayatınızla ödersiniz. Sorun da bu zaten. 

 

Tatiana: Bir keresinde sistemin bir tefeci olduğunu söylemiştiniz... 

 

İgor Mihayloviç: Gerçekten de ilgi çekiyor. 

 

Tatiana: Evet, sizden hemen alıyor ve sonra sadece... 

 

İgor Mihayloviç: Ve sonrasında da alacak. Size günah işlediğinizi hatırlatacak. 

Sonuçta ne yaptığınızı biliyorsunuz, değil mi? Biliyorsunuz ama yapıyorsunuz. Yine, 

"belli bir nedenden dolayı" yaparsınız. Kötü davranışlarımızı haklı çıkarmak için her 

zaman bir yol buluruz: "Ailem, arkadaşlarım, insanlar için elimden geleni 

yapıyordum" ya da başka bir şey. Evet, elinizden gelenin en iyisini yaptınız - şeytana 

hizmet ettiniz. Ama aslında Tanrı'ya ihanet ettiniz, değil mi? 

 

Tatiana: Ve aslında kendiniz için elinizden gelenin en iyisini yaptınız. 

 

İgor Mihayloviç: Ama başka kim için? Bunu kendimiz için değil, çocuklarımız veya 

torunlarımız için yaptığımızı söyleyerek kendimizi haklı çıkardığımızda bile, bunu 

kendimiz için yapıyoruz. Başka bir deyişle, çocuklarınız ve torunlarınız daha sonra sizi 

hatırlasın ve bir altşahsiyet olduğunuzda sizi beslesin diye kendinizi şimdiden 

altşahsiyet durumuna hazırlıyorsunuz. Ve altşahsiyetin aile ve arkadaşlar tarafından 

hatırlanmaya çok ihtiyacı vardır. Tercihen, ne kadar çok insan o kadar iyidir. Bu 

doğru. 

 

Tatiana: Evet. Bir başka nokta, İgor Mihayloviç, herkesin onun günah işlediğini çok 

iyi bildiğini ve anladığını söylediniz. Bir de şöyle bir soru vardı. İnsan vicdanına karşı 

geldiğini anlar mı? 



İgor Mihayloviç: Hayır, eğer insan için faydalıysa anlamaz. Vicdanı uykudadır. 

Neden? Kâr duygusu, gurur duygusu, bilirsiniz, vicdanın bu sessiz fısıltısının önüne 

geçer. 

 

Tatiana: Ezip geçer. 
 

İgor Mihayloviç: Bu yüzden, hayır. Sonrasında - belki. Yine, çıkar vicdana üstün 

gelir. Biz böyle düzenlendik, bize böyle davranmamız öğretildi. Şunu da anlamak 

gerekir ki, özür dilerim, 6.000 yıldır şeytanın kölesi durumundayız. Doğal olarak 

dedelerimiz ve babalarımız böyle yaşadı ve biz de bu şekilde yaşıyoruz. Sonuç bu. Ne 

kadar alçaldığımıza bir bakın. 

 

Tatiana: İlk anla ilgili olarak, diyelim ki insan bir günahın yaklaştığını hissettiğinde; 

İslam'da ibn el-Kaim'in Allah'ın insana sadece şeytana itaat etmesini emreden tutkuyu 

vermediğini, aynı zamanda ona tutkularını körü körüne takip etmesine izin vermeyen 

ışığı ve aklı da verdiğini söylemesi ilginçtir. İnsana "oraya gitme, dikkat et, orada seni 

bekleyen bir soyguncu var, seni elbiselerinden ve tüm imkanlarından soyacak" diyen 

bir akıl vardır. Ve el-Kaim dedi ki, bazen insan kabul eder ve gitmez, ama bazen de 

tutkularının peşinden gider ve soyguncuların eline düşer. Ve bir gün tutkusu insana 

sorar, "Buraya nasıl geldiğini biliyor musun? Nereden geldiğimi biliyor musun?" Ve 

her insan oraya nasıl geldiğini ve hangi yöne gittiğini bilir. 

 

Yani aslında her birimiz günah işlediğimizde, kendisini aslında bir yerlere götüren ve 

ona her zaman işkence eden düşmanın ellerine teslim eden bir insan gibiyiz.   

 

İgor Mihayloviç: Gerçekten de öyle. Biz ne yaptığımızı çok iyi anlıyoruz ve bunun 

farkındayız. Sadece maddi sorunlara daldığımızda, dedikleri gibi, hiçbir şey 

görmüyoruz ve anlamıyoruz, karmaşık bir durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. Ve her 

şeye hazırız. Bilirsiniz, "Bunu şimdi çözmek istiyorum, sonra hallederim" gibi. 

 

Tatiana: Evet. Ve sonra, sizin de doğru bir şekilde söylediğiniz gibi, sistem insanı 

haklı çıkarıyor (İgor Mihayloviç: Elbette çıkarıyor), "bunu çocukların için 

yapıyordun" ya da başka bir şey. Ve kafanızın içinde sürekli bu gerekçeleri duyarsınız. 

Ve şunu fark ediyorsunuz: Bir dakika, birdenbire kafanızın içinde sizi kim ve neye 

ikna ediyor? Kim... 

 

İgor Mihayloviç: Eğer haklıysanız, o zaman haklısınızdır. İkna edilmenize gerek yok. 

 

Tatiana: Her şeyi muhakeme etmek için, evet, gerçekleri seçmek için... 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle. İnsanlar "Ama kim konuşuyor?" diye soruyor. 

"İblisler" diyorlar. 

 

Tatiana: Doğru. 



İgor Mihayloviç: Sizi bir günah işlemeye iten ve daha sonra sizi bununla suçlayan ve 

doğru olanı yaptığınızı söyleyerek sizi caydıran şeytanın avukatlarıdır. Onlar bundan 

fayda sağlıyorlar. Peki ya sen dostum, sen bundan yararlanıyor musun, yararlanmıyor 

musun? İnsan için faydalı değil.  

Yine tüketimci formattan ilerlesek bile, insan altşahsiyet durumundan nasıl fayda 

sağlayabilir? Dostlarım, bu ölümdür, bu sonluluktur; Yaşama şansımız varken, bunu 

bazı anlık yanılsamalar ve sanrılarla değiştiriyoruz. Buradaki tüm yaşamımız, inanın 

bana, bir anlıktır, bir yanılsamadır. Pek çok insan anlamayacaktır, özellikle de genç 

olanlar. Ama yaşlı insanlarla konuşun, onlara bakın. Sonuçta onlar da eskiden 

oldukları çocuklardır. Ama, hayat akıp gitmiştir ve onlar bunu fark etmemiştir. Neden 

böyle oluyor? Çünkü onlar Tanrı'yla birlikte değillerdi. 

Ama insan Tanrı'yla olduğunda, yaşı ne olursa olsun yaşadığında: genç ya da yaşlı 

olması fark etmez - Hayat onun içinde kaynar. Onu tutan tek şey, son nefesine kadar 

kurtulmaya hakkı olmayan ve değer vermesi gereken bu dünya ve bu bedendir. İnsan 

bedeninden kurtulmaya çalışırsa ölümlü olur. Yaşayan biri bunu yapmaz, ama Hayata 

yaklaşan birine bilinç şöyle bir şaka yapabilir: "Bir nevi, bunu hızlandır ve 

yükseleceksin". Bunlar yine şeytanın hileleridir - hızlandırırsınız ama yükselmezsiniz, 

onun yerine düşersiniz, bu olur. 

 

Tatiana: İnsanı son aşamada yere düşürmek. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Biliyorsunuz, bir Meleği kalkışta vurmak şeytan için 

heyecan vericidir, tıpkı avcılıkta olduğu gibi, bir tür av avlamaktır. Bu yüzden oyuna 

gelmemelisiniz, her zaman en içtekini düşünmeli ve dinlemelisiniz, Ruhsal Dünyadan 

gelen şey asla yalan söylemez. Ve hepimiz çok iyi anlıyoruz ki, burada olduğumuz 

için, Hayat kazandıktan sonra bile, olmamız gerektiği sürece burada olmak ve Ruhsal 

Dünyaya hizmet etmek zorundayız. Önemli olan şeytanın kölesi olmayı bırakmaktır. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, insanın dikkatini doğru bir şekilde 

dağıtması gerektiğini söylediniz, ya yüzde 80 ila 20, ya da daha da iyisi, yüzde 90 ila 

10. 

 

İgor Mihayloviç: Daha iyi. 
 

Tatiana: Ve biliyor musunuz, Hıristiyanlıkta şöyle bir örnekle de karşılaştım: Bir 

inananın, Tanrı'ya giden bir insanın yaşamı, bazı zamanlarda sadece en küçük 

parçasıyla yere değen, geri kalan zamanlarda ise yerin üstünde kalan bir tekerlek gibi 

olmalıdır. Ve gerçekten de, dünyamızda bizi topraklayan o kadar çok şey var ki, ama 

tam da buna o kadar çok ihtiyacımız var ki... 

 

İgor Mihayloviç: Özür dilerim Tatiana, burada şeytandan başka bizi topraklayacak bir 

şey yok. Dostlarım, dikkatlice bakın, neredesiniz? Neredesiniz? Sonuçta algı 

yanılsaması içindesiniz. Dışarıdaki her şey ikincildir. Algıladığınız her şeyi bilinciniz 

aracılığıyla algılarsınız. Bilinçle yaşarsınız. Üç boyutlulukla ilgili olan da budur. Bu 



doğru değil mi? Peki bizi topraklayan nedir? Algımızdan başka bir şey değil. Ama tüm 

dikkatimizi sıradan olana verdiğimizde, bize ne olur? Basit bir soru. 

Tatiana: Beden oluruz (İgor Mihayloviç: Evet...) Hıristiyanlıkta da söylendiği gibi, 

Kutsal Ruh'un içinde barınmadığı. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, orada olamaz. 

 

Tatiana: O'nun orada bulunamamasının nedeni budur. Çünkü onlar bedendir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Çünkü, özür dilerim, insan bedene büründüğünde, çamur 

içinde debelenen bir domuz gibidir. Oysa Kutsal Ruh bir domuzun içine girmez. Ve bu 

doğrudur, dostlar, bu nedenle düşünün. Ama O olmadan Hayat olmaz, bu imkânsızdır. 

Bu yüzden Kutsal Ruh'u, bu gerçek Tanrı Sevgisini kazanmak için elinizden gelenin 

en iyisini yapmalısınız. Ve bir domuz gibi hayvani duruma düşmemelisiniz. O zaman 

her şey olur. Hayat olur, her şey olur, dostlar. 

 

Tatiana: Başka bir soru daha var, İgor Mihayloviç. Arkadaşlar şu soruyu soruyorlar. 

Bazen öyle oluyor ki, bazı insanlar Ruhsal Dünya ile temasın bu parlak parıltısını 

hissettikten sonra, bu Hayata tutunuyorlar ve hiçbir şey onları durdurmuyor ve bu 

durumun daha da derinlerine inmeye devam ediyorlar ve bu Hayatı kendi içlerinde 

oluşturuyorlar, kendi içlerinde bir Melek oluşturuyorlar. Bunu biraz daha zor bulan 

başka insanlar da vardır. Bu neyle ilgili ve neden bu şekilde oluyor? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle bir durum düşünelim. Bazı insanlar ruhsal yola yeni 

girmişlerdir, bundan önce ateisttirler. Ama gerçek Bilgiyle karşılaştıklarında, onu 

kullanmaya çalıştıklarında ve her şey onlar için yolunda gittiğinde, hemen Tanrı'nın 

Sevgisiyle doluyorlar. Ve onlar için bu geçiş parlak bir ışık gibidir. Hayatı kazandıktan 

sonra, kendileri ateşböceği haline gelirler. Ve "bu bir içgörü gibi, bir flaş gibi, dünya 

çok değişti" diye tanımlıyorlar. Diğerleri ise yıllardır çalışıyor ve onlar için hiçbir şey 

değişmemiş gibi görünüyor. 

 

Tatiana: Bilinç şöyle diyebilir: "Yıllardır kendin üzerinde çalışıyorsun ama henüz ilk 

deneyimine ulaşmadın bile" ya da başka bir şey. 

 

İgor Mihayloviç: Ve işte Tatiana'nın az önce dile getirdiği anahtar cevap: "bilinç der 

ki" ve kişi bilinci dinlemeye devam eder. Şahsiyet olarak nerede olduğunu ayırt etmek 

onun için zordur. Ve ruhsal pratiğinin büyük bir kısmı sistemin kendisinin rehberliği 

altında gerçekleştirilir. Yani, iblis şu anda kişiyi yönetmektedir. Kişi çabalasa, elinden 

gelenin en iyisini yapsa bile, bu onun için zordur. Yine, kişi ruhsal olarak büyür ama 

bilinci ona "henüz hiçbir şey başaramadın", "yıllarını boşuna harcadın" der. Neden 

böyle oluyor? Kişi kendi büyümesini görmez. 

 

Tatiana: Doğru. Bu yol. 



İgor Mihayloviç: Evet. Ne kadar ilerledi, içinde ne gibi değişiklikler oldu. Ve neden 

bazı insanlar için parlak bir parıltı iken diğerleri için (sözde) karanlıktır? Size şöyle bir 

örnek vereceğim. 

Hepimizin bir mağarada doğduğumuzu düşünelim. Ve ışığa çıkmak için herkesin 

kendi yolunu aşması gerekiyor. Ancak bazı insanlar şanslı - kapıya yakınlar. Diğerleri 

ise derin, çok derin bir mağaradadır ve geçitleri de tıkalıdır. Bu yüzden kayanın 

içinden geçmek zorundadırlar. Birinin tek yapması gereken kapıyı açmaktır ve kendini 

parlak güneşin içinde bulur. Ve bu parlak ışıltı, ışığa alışana kadar bir adaptasyon 

sürecidir. Diğerleri ise ışığa ulaşabilmek için tüm hayatlarını kayayı kazarak, 

tırnaklarını kanlar içinde sökerek geçirmek zorundadır. 

Ve işte en ilginç şey de burada gerçekleşir. Kişi ilerleme kaydetmiştir, ince bir ışın 

olduğunda onu göremez bile ama ışığın biraz daha parlaklaştığını görür. Öyle değil 

mi? Daha sonra daha da parlaklaşır. Ama kişi çalışmaya devam eder, kayanın içinden 

ışığa doğru yol almaya devam eder. Kendisini iyi görüyor, etrafındaki her şeyi 

görüyor. Dedikleri gibi, dışarıda güneş olduğunu görüyor. Görüyor ama hâlâ kayanın 

içinde sıkışıp kalmış durumda. O büyüyor mu, büyümüyor mu? 

 

Tatiana: Elbette. En azından yönü doğru.  
 

İgor Mihayloviç: Ama bir insan için bu çok yavaş ve büyük zorluklarla gerçekleşiyor. 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Ve bilinç ona şöyle der: "Sen hiçbir şey değilsin... hiçbir yerde 

değilsin." Bu bana hayatımdan bir hikayeyi hatırlattı, diyelim ki tıp pratiğinden. 

Sıklıkla yürüyemeyen hastalar getirirler; kişi altı aydır orada yatıyordu ve hiçbir şey 

yardımcı olmuyordu, onu ayağa kaldıramıyorlardı. Kişiyle çalışmaya başlıyoruz ve bir 

gün içinde ayağa kalkıyor, koltuk değnekleriyle yürüyor; birkaç gün sonra artık baston 

kullanıyor ve daha sonra bastonsuz yürüyor. Sonra geliyor ve "Doktor, ne zaman daha 

iyi hissedeceğim?" diyor. Ona bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki, "Bekle, 10 gün önce 

yatak hastasıydın (Tatiana: Evet, yatar pozisyondaydı), altı ay boyunca yatıyordun ve 

şimdi yürüyorsun, kendin bir arabaya bindin ve bunun sana yardımcı olmadığını mı 

söylüyorsun?" Çoğunlukla, bilirsiniz, insanlar şöyle der: "Elbette, bu şekilde 

karşılaştırırsak, evet, ama yine de acıtıyor". Yine, herkesin bilinci kendi yolunda 

çalışır. Herkes hızlı olmasını ister. Ancak, onun içinde kim hızlı olmasını ister? 

Şahsiyet olarak gerçekten insan mı? Hayır. 
 

Şahsiyet olarak insan en ufak bir değişikliği bile algılarken, bilinç bunu hiç istemez. 

Bu yüzden bilinç kelimenin tam anlamıyla sorularla, hikayelerle, kişiyi 

küçümsemelerle dolup taşmaya başlar ve kişinin kafası karışır ve şöyle der: "Evet, 

gerçekten de bu uygulamalar için çok zaman harcadım ama hiçbir metamorfoz olmadı, 

parlak bir ışık görmedim, bilmediğim bir dil öğrenmedim." Öyle değil mi? Yine, "Su 

üzerinde yürüyemiyorum" - aslında bu... 

 

Tatiana: "Aydınlanma gelmedi."  



İgor Mihayloviç: Evet, “aydınlanma gelmedi.” 

 

Tatiana: "Evrensel veri tabanına erişim açık değil." 
 

İgor Mihayloviç: Elbete. Neden? Çünkü bilinç her şeyi karıştırır, tüm dinlerde 

rahiplerin uydurduğu tüm masallar bir araya getirilir: bir insanın suda yürümesi, 

havada uçması vb. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: "Ve ek bir bilince sahip." 

 

İgor Mihayloviç: Tabii, elbette. "Her şeyi ve en önemlisi herkes hakkında bilgi sahibi 

olması gerekiyor." Arkadaşlar, bu büyüdür. Ve rahipler tüm bunları aptalları baştan 

çıkarmak için icat ettiler. Bu arada, Ruhsal Dünya size herhangi bir büyü becerisi 

vermez, size Hayat verir. Sizi eşitler arasında eşit yapabilir. Eşitler arasında, altını 

çiziyorum. Bizimki gibi dünyaları yaratanlar. Bu kötü bir şey mi? Basit bir soru. İnsan 

zayıf bir varlıktır, büyü için çabalar. Yine de, büyü ne içindir? Bugünlerde her tür 

filmde gösterildiği gibi bir süper kahramanınki gibi sihirli yetenekleri kim hayal 

etmedi? Ve bir insan bu yeteneklere ne için ihtiyaç duyar? 

 

Tatiana: Hakimiyet.  
 

İgor Mihayloviç: Bilirsiniz, her zaman yaptıkları gibi yalan söylerler, bu yetenekleri 

insanlara yardım etmek için kullanacaklarını haklı çıkarmaya çalışırlar. Sadece 

başkalarının dikkatini çekmek için. Öyle değil mi? Hiçbir yerde hiçbir şekilde 

kullanamayacağınız yeteneklere sahip olduğunuzu düşünün. Ama onlara sahipsiniz. 

 

Tatiana:. Ve kimse görmez. 
 

İgor Mihayloviç: Ve kimse görmez. Peki onlara ne için ihtiyacın var? Değil mi? Bu 

nedenle, ruhsal yolda, kayayı yarıp geçenleri değil, deyim yerindeyse kapıyı tekmeyle 

açanları görürsünüz - çoğu zaman sistem ikincileri büyü ile, olağandışı becerilerle 

baştan çıkarır. Ne için? Böylece insan, kendisinde aniden ortaya çıkan bazı duyu ötesi 

yeteneklerle dikkati dağılsın ve bir adım atıp önünde ardına kadar açılan kapıdan 

çıkmak yerine, kendi elleriyle yayabildiği ışıkla oynayarak mağaranın karanlığına geri 

dönsün diye. Bu çok ilginç. Bunu güneşin altındaki ışıkta göremezsiniz ama karanlıkta 

parlak ve iyi bir şekilde görebilirsiniz. Yani o kendi ellerinin parıltısıyla oynarken kapı 

kapandı. Ve artık kolay açılabilen bir kapı değil, çoktan, bilirsiniz, güvenli bir kapı, 

kilidini açamayacağı bir şifresi olan bir kapı. Yakınında duruyor gibi görünüyordu ve 

kapı zaten açıktı, ama bir adım atmadı, dikkati dağıldı, bilinci onu baştan çıkardı. 

Böyle şeyler de olur. Ve kişi hayat yerine ölüm kazanır, daha da kötüsü. Bizim 

anlayışımıza göre, bilirsiniz, bilinç şöyle der: "Ölüm nedir? Huzur gibi bir şey, sen 

gittin ve hepsi bu." Ya da "Buradan daha kötü ne olabilir ki?" gibi iyi bir şey söyler. 

Değil mi? Size bu tür şeyler de söyler. Daha kötüsü de olabilir, arkadaşlar. Size pek 

çok şey anlatabilirim, ama nedense sizi korkutmak istemiyorum. Altşahsiyet halinin ve 

huzurun karşılaştırmalı olarak ne olduğunu açıklamak için bir alegori kullanabilir 

miyim? Hayattan söz etmiyorum. 

 



Bu yine hayattan bir hikaye. Uzun zaman önce, yirmi yıldan fazla bir süre önce, 

başkentte yaşamıyordum ama insanlarla konuşmak için bir günlüğüne başkenti ziyaret 

etmem gerekti. Bir geceyi trende, bir günü başkentte geçirdim ve bir gece de eve 

döndüm. Yine, "Çok az zamanım var ve eski, yırtık ayakkabılarla insanlarla buluşmak 

bir şekilde uygunsuz" diye düşündüm. Değil mi arkadaşlar? Yeni ayakkabılar giydim. 

Oraya sadece bir günlüğüne gidiyordum. Böyle bir durumda yanınıza fazladan bir çift 

ayakkabı alır mıydınız? Bavullar gibi... Neden ihtiyacınız olsun ki? En az gerekli şeyle 

hafif gitmek daha iyidir. O yolculuktan sonra eve iki ayağımın üzerinde zar zor 

geldim, o yeni ayakkabıları çıkardım ve en sevdiğim terliklerimi giydim. Böyle bir şey 

yaşayanlar anlayacaktır. 

 

Tatiana: Acı çekmek yok. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu, altşahsiyet durumu ile huzur arasındaki farkla 

kıyaslanamaz. Ama en azından içinde uzun bir yürüyüş yapılan yeni ayakkabıların ve 

ev terliklerinin ne olduğunu biraz olsun anlamamızı sağlıyor. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, mağarayla ilgili bu örneği anlatırken, 

gerçekten de bilinç pek çok insana zayıf olduklarını, başarılı olamayacaklarını 

söylüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, söyler. 
 

Tatiana: Ve esasen, bu insanın sistemden satın aldığı üründür. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 
 

Tatiana: Başka bir deyişle, bu sızlanma, bu durum. 

 

İgor Mihayloviç: Ama biz bu sızlanmaları dinliyoruz. Dostlarım, eğer kendinizi çok 

kötü hissediyorsanız, ne olursa olsun, hayatınız boyunca başınıza gelebilecek, bir 

insanın başına gelebilecek en korkunç şey gelmişse ve diyelim ki hayatta kaldıysanız, 

analiz edebiliyor ve düşünebiliyorsanız (bilgiyi de algılayabiliyorsanız iyidir), o zaman 

ne Tanrı'ya ne şeytana ne de bir başkasına kızmayın. Yarın için hiçbir umut yokken, 

başınıza gelen ya da şu anda gelmekte olan şey için kimseyi azarlamayın. Neden 

biliyor musunuz? Çünkü başınıza gelen ya da gelmekte olan şeyi kendiniz satın 

aldınız, tüm bunların bedelini siz ödediniz. Bazı insanlar şöyle diyecektir: "Hayır, ne 

diyorsun sen? Ben iyiydim, bunu düşünmedim bile ve sipariş etmedim." Hatırlayın. 

Oturun, sakinleşin ve hatırlayın. Ve olan biten her şey için bilerek peşin ödeme 

yaptığınızı göreceksiniz. 

 

Biliyorsunuz, bir süre sonra size gelmesi gereken bir ürünü satın alırsınız ama parasını 

önceden ödemişsinizdir - buna ön ödeme denir. Bu durumda da aynı şey söz konusu. 

Her zaman ön ödeme yaparız ve sonra da istemediğimiz şeyi alırız. Ve ne olursa olsun 

umutsuzluğa kapılmamalısınız. Basitçe ifade edeceğim: hayatınız kendi bilincinizi 

algılama durumunuzdur. Bilincinize yalnızca iyi haberler için ödeme yapın ve onlara 



sahip olursunuz. İyi bir ruh hali için ödeme yapın ve ona sahip olursunuz. Sağlık için 

ödeme yapın, ona sahip olursunuz. Ama sahip olduğunuz her şeyle son kuruşuna kadar 

ödeme yapmayın. En azından huzur satın almak için dikkatinizin en az yüzde 10'unu 

ayırın. Bu değerli ve önemlidir. Bilirsiniz, ev terliği ile yeni ayakkabı arasında çok 

büyük fark vardır. Bunu bir düşünün. 

Ama daha da iyisi var dostlar, dürüst olmak gerekirse, burada harika bir hayat satın 

alma fırsatınız varken ve sonsuz Hayatı, sadece sonsuz Hayatı değil, Ruhsal Dünyada, 

Tanrı'nın Dünyasında sonsuz Hayatı satın alma fırsatınız varken, bundan daha iyi ne 

olabilir dostlar? Bana göre, hiçbir şey. Peki şeytana kölelik için en değerli olanlar 

arasında Sonsuzluğu takas etmeye değer mi? Basit bir soru. Bunlar kıyaslanamaz 

şeyler. Sahip olduklarınızı ekonomik olarak değerlendirin. Bilirsiniz, çok para 

kazanabilirsiniz. Bugün sahipsinizdir, yarın değilsinizdir, yarından sonraki gün çok 

daha fazlasına sahipsinizdir, ama dikkatinizi yenileyemezsiniz. Hayatı kazanmak için 

sahip olduğunuz şey size verilen kadardır. Ya da kendinize bir sürü sorun satın almak 

için ve sonra da cehennemi, altşahsiyet halini satın almak için. Buna neden ihtiyacınız 

olsun ki, dostlar? 

 

Biliyorsunuz, büyük bir sorun şu ki, insan bilincin gücü altında olduğu sürece, bunu 

anlamıyor. İnsanlar, şeytan kulaklarını kapatıp gözlerini kapattığında, sizin ve benim 

tartıştığımız şeyi algılayamazlar. Bu doğru. Bir insanın sadece kendine biraz zaman 

ayırması yeterlidir, dediğimiz gibi yüzde 10 bile. Günde beş kez yarım saat sadece 

yüzde 10'dur. Bu sizin için, başlangıç olarak, kendinizi ve bilincinizi, nasıl çalıştığını, 

ne verdiğini ve kendi bilincinizin efendisi olup olmadığınızı gerçekten gözlemlemeniz 

içindir. Gerçekten de size istediğinizi veriyor mu? Yoksa sizi istediği gibi 

yönlendiriyor mu? Bu deneyimi kazandıktan sonra, insan zaten her şeyin o kadar basit 

olmadığını ve bilincin kendisi olmaktan uzak olduğunu, onun aracı olmadığını 

anlamaya başlayacaktır. Ama insan her şeyden önce kendi içindeki şeytanı yenmek 

için buradadır. Hizmet yoluna girenler ise onu başkalarında da yenmeye yardımcı 

olmalıdır. Hizmetin anlamı da budur zaten. 

 

Bu yüzden dostlar, hiçbir durumda umutsuzluğa kapılmamalı ve kimseyi 

suçlamamalısınız. Neden? Çünkü olup biten her şey... Bilirsiniz, bazen öyle olur ki, 

insan direksiyona geçerken sadece "Allah korusun bir trafik kazası geçiririm" diye 

hafif bir düşünceye kapılır ve bir ay ya da bir yıl sonra bir trafik kazası geçirir. Diyor 

ki, "Nasıl olur? Bunu bir yıl önce düşünmüştüm ama şimdi başıma geldi. Bu nasıl 

olabilir?" Doğru mu? Bu da yine ön ödemenin etkisi. Bir yıl önce ödeme yaptınız ve 

sonra faiz ödediniz. Ve miktar biriktiğinde, satın aldığınız şeyi aldınız. Dostlarım, 

yalnızca iyi şeyler için ödeme yapın, sevgi için, neşe için, mutluluk için ödeme yapın. 

Dikkatinizi neşe, sevgi ve Yaşam kazanmaya harcayın. Bu sizin dikkatinizi en çok hak 

eden şeydir. Yine de tam olarak Sevgi ile başlamalısınız. Değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkürler!  
 

Tatiana: Çok teşekkürler, İgor Mihayloviç. 
 



İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. 

Teşekkürler.  
 


