
   İNSANDA PARANORMAL FENOMENLER 

 

Тatiana: Merhaba sevgili dostlar. Bugün ALLATRA TV stüdyosunda saygıdeğer Igor 

Mikhailovich Danilov'u ağırlıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Т: Ve Zhanna.  

 

Zhanna: Selamlar. 

 

T: Bugün, açıklanamayan olgulardan, modern dünyada ne bilimle ne de görünüşe göre 

insan mantığıyla açıklanamayan olgulardan; belirli olguların incelenmesine ve 

açıklanmasına izin vermeyen bilgi boşluklarından bahsetmek istiyoruz. Bilindiği gibi, 

eğer bilgi yoksa, eğer gerçekler yoksa, o zaman kişi kör inanca güvenmek zorundadır. 

Belli şüphelere yol açan da tam olarak bilgisiz inançtır. 

 

Ve sistem parapsikoloji ve paranormal fenomenler konusuna duyulan bu ilgiyi tam 

olarak bu inanç vasıtasıyla desteklemektedir. İnsanlara paranormal fenomenler ve 

hayatlarındaki açıklanamayan olaylar hakkında ne düşündüklerine dair sorular 

sorduğunuzda, genellikle "evet, onda bir şey olduğuna inanıyorum, ama bu şeyin ne 

olduğu tamamen belirsiz" derler. 

 

Ve burada şunu merak ediyorsunuz: "İnsanlar aslında ne uğruna bu kadar çaba ve 

zaman harcıyorlar? Ve buna değer mi?" İşte bugün bu soruları çözmeye çalışmak 

istiyoruz. Ancak, açıklanamayan fenomenlerle ilgili soruların yanı sıra, bazı konuları 

genişletme talebiyle çok sayıda soru alıyoruz. Özellikle önceki programlarda mikroçip 

ve biyometri konusunda izleyicilerden gelen soruları sormuştuk ve siz de bunlara 

cevap vermiştiniz. Ve ilginçtir ki şimdi de böyle bir mektup geldi... diyelim ki bazı 

noktalara açıklık getirme talebi. Özellikle de mikroçip ve modern teknolojilerle ilgili 

bir soru. 

 

"Tüm maddi dünya, teknolojileriyle birlikte Lucifer tarafından kontrol ediliyor ve 

kölelerinin bilinci aracılığıyla hareket ediyor... Ve azizlerin söylediği gibi, Antimesih 

(Deccal) kendi teknolojileri aracılığıyla damgasını vuracak. Önce elektronik kartlar 

olacak ve sonunda da işaretler. Azizler, bu teknolojilerin bilinci öyle etkileyeceğini 

söylerlerdi ki, işaretlenecek olan insanlar bilinçlerinde sıradan bir insanın görmediği 

görüntüler görecekler, çünkü bilinci bu teknolojilerden özgürdür." 

 

IM: Hemen bir soru sorabilir miyim? Bu nerede söyleniyor ve hangi azizler bundan 

bahsetti: mikroçipleme ile ilgili olarak, bunun yapılmaması gerektiği, bunun kötü 

olduğu? Neyi ifade ediyorlar ve kimi ifade ediyorlar? 

 

T: Tam olarak Teolog Yuhanna'yı... 

 



IM: Bir dakika. Teolog Yuhanna Vahiy'i ne zaman yazıyordu? Ne zaman? Ve ne 

yazmıştı? "Arkadaşlar, mikroçip takılmamalı," değil mi?  "Ve kimse bireysel bir kod 

(bu vergi numarası) almamalı"? 

 

T: Vergi mükellefi kimlik numarası, evet. 

 

IM: Bunu o mu yazdı? Basit bir soru. Teolog Yuhanna bu konuda ne demişti? 

 

T: Yüksek sesle okuyacağım, "Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ 

eline ya da alnına bir işaret koyduracak ve işarete ya da canavarın adına ya da adının 

sayısına sahip olanlardan başka hiç kimse alıp satamayacak. İşte bilgelik. Anlayışı olan 

canavarın sayısını hesaplasın, çünkü bu bir insan sayısıdır: Onun sayısı altı yüz altmış 

altıdır." 

 

IM: Ve şimdi, anlayışı olanlara açıklıyorum. Birinci nokta: ya... ya... veya... İkinci 

nokta: "sağ elinde ya da alnında". Teolog Yuhanna bunu nereden aldı? Ve aslında 

hangi zaman kastediliyordu? Bunun geleceğimizle, onun anlayışındaki gelecekle (T: 

Sonuçta birçok versiyon var), zamanımızla veya geleceğimizle ilgili olduğunu, bunun 

ne zaman tanıtılacağını size düşündüren nedir? Ve "Bunu yapmayın" mı dedi? 

"Biyometrik pasaport olmamalı, mikroçip olmamalı" dedi mi? Böyle mi söyledi? 

Hayır ...sağ ele ya da alına" dedi - ya oraya ya oraya. 

 

Bu nereden çıktı? O zamanki İbranilerin hem alınlarında hem de sol ellerinde bantlar 

vardı. Bu onların İbrani olduklarını, yani kelimenin gerçek anlamıyla İbrani olduklarını 

gösteriyordu. Bunu neden ortaya attığını anlamak için basit bir örnek vereceğim. İlk 

olarak, bu doğrudan bir karşıtlıktır: sol el ve sağ el. Sol elin iyi olduğu düşünülürdü ve 

bir bandın tam olarak onun üzerinde olması gerekirdi ki kim olduğu ve ne olduğu belli 

olsun. Özellikle bazı dua eylemleri ya da başka bir şey gerçekleştirirken, yabancı 

olmadıklarını herkesin görmesi için bu bantları takarlardı. Bu uygulamayı tam tersi bir 

şekilde tanıttı: şeytan kişiyi sağ eline bir bandaj takmaya zorlayacak ve bu bandajda ya 

şeytanın adı, ya numarası ya da başka bir şey yazacak. 

 

Neye tutunmuşlar? Rakamlara. Evet arkadaşlar, arabalarınızda rakamlar var, 

pasaportlarınızda rakamlar var, her yerde rakamlarımız var. Bu bireysel bir rakamdır - 

bu şekilde kimin, neyin ve kimden sonra olduğunu anlamak basit ve kullanışlıdır. Yani 

bu temel bir düzen getiriyor. Ancak, Teolog Yuhanna gelecek hakkında konuşmadı, 

kendi zamanı hakkında konuştu. Bu basmakalıp bir siyasetti. Tüm bunları ayrıntılı 

olarak analiz edersek ve o zamanla karşılaştırırsak, tam olarak Romalıların güçlerini 

onlara dayattığı zamanlardan ve bu 7 baş ve benzeri iblislerden (T: İmparatorlar) 

bahsetti. Tüm bunlar kesinlikle imparatorlar hakkında, o zamanlar hakkında söylendi 

ve bu nedenle halk bir şekilde onlara karşı çıkmaya eğilimliydi. 

 

Herkes kendi gücünü ve şartlarını savunuyor. İnançlı insanların kafasında bu neden bu 

kadar baskın? Sonuçta bu insanlar çoğunlukla Tanrı'ya inanan ve belli mezheplere 

mensup olanlara karşılar. Ve bu neden dayatılıyor? Hiçbir şekilde inananlar ya da 

başka bir şey arasında kimseyi kırmak istemiyorum, sadece açıklamak istiyorum. Ve 



bir açıklama için, biraz alegorik bir şekilde insanları neden yönelttiklerini 

söyleyeceğim, Teolog John'a atıfta bulunarak, bunu söylediği varsayılan bazı azizlere 

atıfta bulunarak. 

 

Tanrı bilir ne zaman yaşadılar ve her biri bunu kendi zamanına göre, işine geldiği gibi 

yorumladı. Bu, sizin buna inanmanız için bilincinizin ya da birilerinin bilincinin sizin 

bilinciniz üzerinde sıradan bir manipülasyonudur. Oysa gerçekte buna yalnızca 

yalanlarını, pisliklerini ve sahtekârlıklarını gizleyenler için ihtiyaç vardır. Size dinle 

hiçbir ilgisi olmayan bir örnek vereyim. Örneğin, Nubiru'dan ya da onların deyimiyle 

Nibiru'dan inmiş, saygı duyulan birine sahip olan bir grup insan var, değil mi? Birçoğu 

da... (Ben Nubiru diyorum, onlar Nibiru diyor). Bu konuda bir programımız vardı. 

 

Örneğin, Nibiru'dan ya da Nubiru'dan saygın bir temsilci var ve ona saygı duyan bir 

grup insan var. Ancak, bu saygıdeğer kişi çok uzaktaki gezegeninde ikamet ettiği için, 

burada onun temsilcileri var. Ve insanlar onu memnun etmeye çalışıyorlar ve bu 

temsilciler şöyle diyorlar: "Ona haraç ödemenizden hoşlanıyor. Gelirinizin en 

az %10'unu ona bağışlamalısınız. O zaman, o sizin adınıza Anunnaki'leriyle konuşacak, 

onlarla bir tür anlaşma yapacak, böylece gelecekte sizin için her şey iyi olacak ve eğer 

bir şey olursa, parçalanmakta olan bu gezegenden götürülecek olan siz olursunuz ya da 

başka bir şey olursa, bazı ayrıcalıklara sahip olacaksınız." İnsanlar da buna inanıyor ve 

ona haraç veriyorlar. 

 

Ancak bunu saygı duyulan kişiye iletemedikleri için aracılara verirler ve onların 

ileteceğini umarlar. Örneğin, "John Smith size 10 dolar gönderdi" derler. Bir aracı 

bunu saygı duyulan Anunnaki'ye iletir ve kişi endişesiz bir şekilde yaşar, çünkü ayda 

ya da yılda bir kez bir bayramda haracını ödemiştir. Ve her şey yolunda: kişi huzur 

içinde ve her şey yolunda. Ancak, her türlü gelirin şeffaf olduğu "mikroçipleme" gibi 

bir konu ortaya çıkıyor ve hiçbir sırrın olmadığı böyle bir toplum ortaya çıkıyor. Yani, 

kelimenin tam anlamıyla, hiç sır yok. Tüm bankacılık faaliyetleri internette mevcut. 

Basit bir örnek. Örneğin, bir insan... 

 

Ne kadar kazandığımı ve nereye harcadığımı öğrenmek istiyorsunuz. Hiç sorun değil: 

bir arama yapın ve görün. Ama neden utanayım, pardon? Dürüst çalışırsam, dürüst 

kazanırsam, kimseye kötü davranmazsam, kimseden bir şey almazsam, istediğim yere 

harcarım. Peki, o öğrendi ya da siz öğrendiniz, ne olmuş yani? Bana ne olacak? Hiçbir 

şey. Öyle değil mi? Sizin tercih etmeyebileceğiniz ama benim hoşuma giden bazı 

malları satın almam nasıl bir sır olabilir ki? Ya da tam tersi. Burada bir sır yok, kötü 

bir şey de yok. Yine de, bu teknolojinin ne verdiği ortaya çıkıyor? 

 

Haraçları aracılar vasıtasıyla saygıdeğer Anunnaki'ye aktaran bu insan grubu, bu 

aracıların saygıdeğer Anunnaki'ye hiçbir şey aktarmadığını görüyorlar. Sadece 

kendileri için harcıyorlar. Bir gün bile çalışmadıkları, parmaklarını bile 

kıpırdatmadıkları, sadece bu insan grubunun gözünü boyadıkları ortaya çıkıyor. Parayı 

ödediklerini ve Anunnaki'den kendileri için iyi bir şey satın aldıklarını düşünen bu 

insanların aslında hiçbir şey satın almadıkları ortaya çıkıyor. Aracılar onları tamamen 

kandırmış, kendilerine ev almışlar, hiç hakları olmayan mülkleri satın almışlar. 



Sonuçta onlar aracıdır, insanlar ile saygıdeğer olan arasında aracılık yaparlar - 

mağaralarda yaşamalı, mumlar kullanmalı, çekirge ve Kutsal Ruh ile beslenmelidirler, 

değil mi? Oysa sizin fonlarınızı (yani sizin değil, bu toplumun fonlarını) kelimenin tam 

anlamıyla kendi hayatları için harcadıkları ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar. Ve ne 

oluyor? 

 

T: Bu hayatı gören bir insan çok iyi durumda olduğunu düşünür, çünkü... 

 

IM: Elbette, insanlar alınıyor. Nasıl olur? Ne tür... "Neden aktarmadınız?" diye 

sorarlar. Ama nasıl aktarabilirler ki? O aracılar nerede (sizinle aynılar, size yakınlar) 

ve Anunnaki nerede (onlar kendi gezegenlerinde, Tanrı bilir nerede)? Peki, bunu nasıl 

aktarabilirler? İşte çatışma burada ortaya çıkıyor. 

 

Bu aracılar, Allah korusun, bu insan grubunun, insanların saygıdeğer Anunnaki'ye 

aktardıkları fonları gerçekte nereye harcadıklarını öğrenmemeleri için, onlara "Allah 

korusun, sonuçta Teolog bile dedi ki: mikroçipleme yok, hiç yok... İzleneceksiniz, 

hakkınızdaki her şeyi bilecekler, kontrol edileceksiniz." Çok basit bir sorum var: peki 

siz kimsiniz? Her şeyi saklamak zorunda olan James Bond'lar mısınız? Bir şey alıp 

götürüyor ya da birinden çalıyor musunuz? Bir insanı öldürdüğü için para ya da başka 

bir şey alması gereken katiller misiniz? Evet, bu tür faaliyetlerde bulunan insanların 

saklayacak bir şeyleri vardır. Topluma karşı yaşıyor ve çalışıyorlar. Ve topluma karşı 

çalışırken, topluma kötü bir şey yaparken, kendileri için iyi bir şey yapıyorlar. 

 

Saklayacak bir şeyleri var ve onlar için bu ilgi var. Aynı bu aracılar gibi, kesinlikle, 

onların da saklayacak bir şeyleri var. Peki biz sıradan insanların saklayacak neyi var? 

Basit bir soru. Peki, bu mikroçip ne işe yarıyor? Mikroçipleme, kimin neyi nereye 

harcadığının tam olarak anlaşılmasını sağlar, tüm bunları gölgelerden çıkarır. Ama 

mikroçipleme, bilincinizi ya da başka bir şeyi etkilemek anlamına gelmiyor. Tüm 

belgeleriniz: pasaportlarınız, banka kartlarınız - hepsi sahip olduğunuz bir mikroçipin 

içinde. Diyorlar ki, birileri gidip bir şeyleri silecek. 

 

Arkadaşlar, gücünüzü bir başkasına devrettiğiniz sürece, nasıl yaşayacağınıza ve 

yatağın hangi tarafından kalkacağınıza birileri sizin yerinize karar verdiği sürece, 

elbette bu tür şeyler yapılmamalı. Neden? Çünkü bu sizi manipüle etmek için bir 

araçtır. Ancak bir önceki programda tam olarak yeni bir yaratıcı ve yapıcı toplumdan 

bahsetmiştik. İnsanların Anayasa'da yazılı olan tüm gücün kendilerine ait olduğunu 

hatırladıkları, sorumluluğu başkasına, altını çiziyorum, başkasına vermeyi bıraktıkları 

bir toplum. Kendisi için (sizin için değil) çalışacak olan kişi size sadece siz... yani siz 

yetkinizi ona devretmeden önce söyleyecektir. Size her şeyi sizin için yaptığını ve 

sadece sizin için yaşadığını söyleyecektir. Arkadaşlar, yaşarken ve bilinç tarafından 

kontrol edilirken kim başkasını düşünür? Rol yaparlar ama kendileri için yaşar ve 

çalışırlar, sonra aileleri ve akrabaları için, sonra da onları öven arkadaşları için. Peki, 

ve son olarak, biraz zaman kaldığında, zamanın geleceğini ve gücünüzü kime 

vereceğinizi tekrar seçmek zorunda kalacağınızı düşündüklerinde, o zaman biraz da 

sizin için yaparlar, öyle değil mi? 

 



Bu dürüstçe, bu doğru. Hangi ülkede bu yok ki? Her yerde böyle. Oysa biz tam olarak 

yeni, yaratıcı ve yapıcı bir toplumdan bahsediyorduk. Yine varsayımsal olarak, böyle 

bir olasılığa izin verdik, bir topluluk olduğunu hayal ettik, gücün insanlara ait olması 

gerektiğine karar vermiş insanlar, elektronik demokrasi olması gerektiğine, değil mi? 

Yani, insanların tüm konularda açıkça karar verdikleri, yetkilerini başkasına 

devretmedikleri, sadece açıkça, kesinlikle açıkça, işlerini maaş karşılığında yapan 

yöneticiler atadıkları bir yer. Ama, Allah korusun, bir yolsuzluk ya da başka bir şey 

olursa (ve tüm bunlar ortada olduğuna göre, her şey tamamen açık olmalı, hiçbir sır 

olmamalı, hiçbir şey olmamalı), kişi işini yapmakta en ufak bir başarısızlık gösterirse - 

kişi basitçe değiştirilir ve yaptıklarından sorumlu tutulur. Yani, bir tür yolsuzluk ya da 

başka bir şey yapmaya ya da toplumun zararına zengin olmaya çalıştıysa, bu elbette 

başkalarının aynı şeyi yapmaya cesaret edemeyeceği şekilde cezalandırılmalıdır. 

  

Yani, açık ve dürüst bir şekilde, olması gerektiği gibi. Gerçekten olması gerektiği gibi. 

Peki, böyle bir toplumda, bu mikroçiplemeden size ne gibi bir tehdit gelecek? Her şey 

dürüstse, her şey doğruysa, kararı başkası değil siz veriyorsanız tehdit yok. Bir cihazı 

açmak, haftada bir bazı yasalarla ilgili soruları okumak ve sizin için kabul edilebilir 

olsun ya da olmasın fikrinizi ifade etmek zor mu? Böyle temel bir elektronik 

demokrasi her şeyi çözer. 

 

Bu tür pek çok örnek var ve diyelim ki bazı ülkelerde işe yarıyor. Peki neden bunu 

dünya çapında yaygınlaştırmayalım? Bunu tek bir ülkede yapmak mümkün değil, ama 

tüm dünyanın bunu yapması oldukça mümkün. Sonuçta sizler insansınız: eğer 

isterseniz yaparsınız, ama istemezseniz yapmazsınız. Günümüz dünyasında ise 

mikroçip, hem sizi hem de başka herhangi bir kişiyi manipüle etmek için bir araçtır. 

Zamanımızda bu tür teknolojilerin kullanılmasının sıradan bir insan için ek prangalar 

oluşturması doğaldır. Teolog ya da bir aziz öyle dediği için değil, şeytan ya da bir 

başkası yönettiği için değil. Arkadaşlar, şeytan kimi yönetmiyor? Basit bir soru. 

 

T: Kafadaki görüntüler, evet... Modern teknolojilere ihtiyaç var mı?  

 

IM: O görüntüler, o düşünceler. Eğer o kafanızın içinde oturuyorsa elektronik 

teknoloji ne işe yarar? Eğer çoğunluk... ezici çoğunluk, neredeyse tüm insanlar kendi 

"benlerinin" bu iblisler tarafından yapılan bir değiştirme olduğuna inanırlar. Yani, 

iblislere "benleri" diyorlar, çünkü böyle düşünüyorlar, duyguları deneyimliyorlar, 

böyle yaşıyorlar ve bunu "benleri" olarak algılıyorlar. Yani, bir iblis kelimenin tam 

anlamıyla onların yerine yaşar. Bazen bir insan bir şey yapar ve ne yaptığını anlar, 

hisseder (hissetmek bir insanın tam olarak kim olduğunun ta kendisidir), yanlış 

yaptığını hisseder, ama bunu yapmaya devam eder. Basit bir soru: insan neden bunu 

yapmaya devam eder? Sonuçta, devam edin ve reddedin. Hayır, bunu yapıyor çünkü 

bilinç buna karar verdi ve ona bunu söyledi. Ancak, bu bilinç kimdir? 

 

T: O kadar çok insan var ki... 

 

IM: Ama mikroçiplerden korkuyorlar. 

 



T: Korkuyorlar.  

 

IM: Ne söylemek istiyorum? Bu sizin aracılarınızın suçu değil (sizin değil, üzgünüm, 

ama tamamen hayali bir şekilde örnek olarak verdiğimiz bu topluluğun), toplum ve 

Anunnaki arasındaki bu aracıların suçu yok, onlar sadece sizin gibi insanlar ve onlar da 

tıpkı bu topluluk gibi: çalmayı başardılar - ve çalıyorlar. Herkes çalar, bu topluluktan 

herhangi birini alıp buraya koyar - bilinç tarafından kontrol edilenler aynı şekilde 

yaşarlar. 

 

Suçlu olan topluluğun kendisidir, çünkü aracılar koymuştur, çünkü Anunnaki'den bir 

şey satın almanın mümkün olduğuna karar vermiştir. Neden? Anunnakilerin parası yok, 

"değişim parası" diye bir kavramları yok. Bizde var çünkü biz vahşiyiz ve gerçekten 

çok geri zekalıyız. Hala paramız var, otoritelerimiz var ve sınırlarımız var. Gelişmiş ve 

sosyal olarak adapte olmuş insanların 21. yüzyılda artık sahip olmaması gereken pek 

çok şeye sahibiz. 

 

T: Bahsettiğiniz bu iyi filtre, bu dürüstlük ve açıklık, kimin gerçekten sorumlu 

olduğunu ve topluma ve insanlara hizmet etmek istediğini kontrol etmek için iyi bir 

filtredir. 

 

IM: Filtre iyi... Filtre iyi ama son derece elverişsiz - sorun da bu, anlıyor musunuz? Bu 

filtre elverişsiz, çünkü toplumda hizmet edecek kimse kalmayacak. 

 

T: Birbirimize... 

 

Zh: Evet. İnsanların bilinç tarafından ne kadar manipüle edildiği gerçeğine değinmek 

istiyorum. Hareket'te olanlara dair deneyimlerime dayanarak bile, insanların gelip 

mistisizm ve sadece kendilerinin bildiği bir tür kutsal bilginin arka planına karşı, sizin 

belirli bir misyon verdiğiniz gerçeğine değinerek insanları kışkırtmaya başladıkları 

durumlar da ortaya çıkıyor, "Igor Mikhailovich böyle dedi ve bunu sadece bana 

söyledi ve bana emanet etti"... (IM: Seçilmişler, değil mi?) Evet, bu tür seçilmişler. Ve 

ortaya çıkıyor ki, onlar bir şekilde... 

 

IM: Ve her şey yarım kelimelerle büyüye dönüşüyor. 

 

Zh: Büyüye, evet… 

 

IM: Elbette. Yine, kim gibi davranıyorlar? Bu aracılar. 

 

Zh: Aracılar, doğru. 

 

IM: Peki, arkadaşlar, sorun nedir? Aslında her şey açık ve burada her şey net ve 

aslında büyü yok. ALLATRA'da böyle bir şey olamaz. 

 

Zh: Bu yüzden bu gizli gruplar kuruluyor ve bazı güvene dayalı ilişkiler kuruluyor ve 

insanlar daha sonra hayal kırıklığına uğruyor. 



IM: Ve neden? Doğal olarak, çünkü insanlar bu gizli topluluklara büyü öğrenmek için 

giderler. Büyü (bunu daha önce tartışmıştık)... insanlar neden büyüye ihtiyaç duyarlar? 

Birilerini etkilemeyi öğrenmek için, birilerini... (Zh: Güç) doğru, birileri üzerinde güç 

elde etmek için. Gerçek güç çok caziptir, çünkü size çok para çalma fırsatı verir, 

elleriniz öpülür ve saygı görürsünüz. Kimsenin size saygı duymadığını biliyorsunuz, 

sizden nefret ediyorlar ama size saygı duyuyormuş gibi yapıyorlar ve böyle bir 

aldatmaca yaratılıyor. Kralı kral yapan maiyetidir. Maiyet ise siz ve beniz, bu yüzden 

kralı azarlamadan önce kendi gözlerinize tükürün - bu doğru ve dürüst olacaktır. 

 

Ve yine, gizli güce duyulan susuzluk. Sonuçta bir insan için en cazip şey gizli güçtür. 

Gücünüz olduğunda, bir şeyi değiştirme, kimsenin sizin olduğunuzu bilmeyeceği bir 

şey yaratma fırsatınız olur. Ama eğer biri sizi gücendirmişse, deyim yerindeyse, bu 

kişiye hiçbir ilaçla iyileştirilemeyen dizanteri bulaştıracak ve sonra da zevkle 

güleceksiniz. Aklınıza böyle düşünceler gelmiyor mu çocuklar? Şimdi pek çok kişi 

"Hayır, hayır!" diyecektir. Bilinç, belirli yaşam koşullarında herkese bir ve aynı şeyi 

atar. 

 

Ve herkeste güç arzusunu, sihirli, doğaüstü bir şeye sahip olma arzusunu teşvik eder, 

topluma hizmet etmek için değil, Ruhsal Dünyaya hizmet etmek için değil, sadece 

kendileri için bir imparatorluk yaratmak için. Bir imparatorluk yaratmak için bile değil, 

hoşlanmadığınız kişileri cezalandırmak için güce sahip olmak için. Biri sizi pazar 

yerinde azarladı, biri, pardon, halk otobüsünde ayağınıza bastı - bu yüzden "tüm saçları 

dökülsün". Peki, bu "normal" mi? 

 

Zh: Doğru. Son zamanlarda yaşadığımız deneyimlerden, kişi sadece etkilemek 

istediğinde, yani Bilgiyle karşılaştığında, bazı güçler ortaya çıktığında, ruhsal başarılar 

için verilen güç, hizmet için verilen güç, yani bir tür emanet edilmiş güç... 

 

IM: İsa'nın bağ kiracılarıyla ilgili meselini hatırlıyor musunuz? 

 

Zh: Evet... Ve öyle bir durum vardı ki, bir futbol şampiyonası vardı. Ve bir adam 

maçın sonucunu etkilemek istemiş. Yani, "bu kişi şimdi bir gol atarsa iyi olur" diye bir 

fikir geldi. Ve işe yaradı (IM: Tam olarak bu kişi). Tam olarak bu kişi, böylece tam 

belirli bir dakikada gerçekleşecekti. Ve kişi basitçe bir ekleme yaptı, yani dikkat 

gücünü oraya koydu - ve böylece oldu. Yapmaya karar verdiği bir sonraki ekleme, bir 

süre sonra başka bir kişinin de aynı şeyi yapmasını sağlamak, yani kaleye bir gol 

atmaktı.  

 

IM: Yani yine belirli bir kişiyi mi seçti? 

 

Zh: Yine belirli bir kişiyi seçti, belirli bir dakikayı seçti - ve aynı şey yine oldu.  

 

IM: Buna neden ihtiyacı vardı? İşte basit bir soru. Çalışıp çalışmadığından emin olmak 

için, değil mi? 

 



Zh: Evet, aynen öyle. Yeteneklerini test etmek için, yani işe yaradı mı, yoksa sadece 

bir tesadüf müydü? Yoksa öyle mi? 

 

IM: Yine, evet, "Güç çalışıyor mu, çalışmıyor mu?" diye merak ediyordu. Ne de olsa 

hizmet yoluna giriyor, değil mi? Bu hikâyeyi kesinlikle biliyorum ve elimizdeki tek 

hikâye de bu değil. Soru bununla ilgili değil. Mesele bilincin ona dikte etmesi, bilincin 

bu kışkırtmasına boyun eğmesi ve sahip olduğu güce ikna olması (T: ...kendi içinde 

olduğuna, hemen etkileyebileceğine), evet. Ama bu onu çok yükseltir ve hemen... 

durumu çevrimiçi olarak etkiler. Onun yüzünden kaç kişinin kaybettiğini düşünmüyor, 

böyle bir haylaz. Ne kadar çok hayal kırıklığı, değil mi? Bahisçi bahis oynar, biri 

kazanmayı umarak son parayı koyar ve işte onun ilgisi, sıradan merakı - ve kitleleri 

hayal kırıklığına uğratır. Bizimkilerden biri oynarsa, canlı yayında adını veririz (Zh: 

Bu ilginç...). Şaka yapıyorum tabii ki. 

 

T: Bu gerçekten onun gücü mü? 

 

Zh: Doğru.  

 

IM: Neden? Ve burada Tatiana tam olarak doğru cevabı verdi. Gücü kullanan o değildi 

ama sistem onunla dalga geçti. Maddi dünyada yazılı bir senaryosu var ve bu senaryo 

birçok kâhin ve benzerleri tarafından aynen kullanılıyor. Onlar konuşur... daha doğrusu 

sistem onlar aracılığıyla bir megafon gibi planlarını anlatır. 

 

Sistem aslında konuşkandır ve çok şey anlatır. Ve bu şekilde kişi ne olacağını tahmin 

eder - ve bu gerçekleşir. Ve bu durumda, kişi sadece ruhsal kurtuluşa ulaşmak değil, 

nihayetinde topluma, insanlara ve Ruhsal Dünyaya hizmet etmek amacıyla kendi 

üzerinde manevi çalışmalar yaptığı zaman - ve bu noktada sistem ona şunu telkin eder: 

"Emin olmalısın, sonuçta gücü hissediyorsun ve bir şeyler yapabileceğini 

hissediyorsun... 

 

Yine de nasıl emin olabilirsiniz? Çok basit. Bakın, çevrimiçi bir oyun var (T: "Sorun 

değil, evet, kelimenin tam anlamıyla birazcık"...). "Sorun değil", elbette, sadece 

etkiliyorsunuz. "Sadece seçiyorsun, işte on birinci, yedinci numara koşuyor... Şimdi 

diyelim ki iki dakika içinde bir gol atsın. Bu önemsiz bir şey, kimseyi etkilemeyecek." 

Ve adam golü atar. Bilinç der ki, "Hayır, bu bir tesadüf. Sen sadece... maçı izliyorsun 

ve bu oyuncunun güçlü olduğunu biliyorsun. Kontrol edelim: yedinciyi alma, on 

birinci numarayı al. On birinci numara üç dakika içinde golü atsın." Üç dakika sonra, 

on birinci sayı golü atar. 

 

Bilinç der ki, "Aferin, gücün var (T: İstatistiklere ihtiyaç var). Şimdi bunu tekrar yap 

ki tamamen emin olabilesin." Bir kez daha, bir adam gol atar - her şey olur. Bilinç der 

ki, "Pekala, sen bir Buddha'sın... neredeyse. Bir Buddha olduğundan emin olman için 

başka bir şey yapman gerekiyor. Şöyle yapalım: şimdi araba kullanacaksın, diyelim ki 

içinde iki kişinin öldüğü devrilmiş kırmızı bir araba görürsen - bu senin bir Buddha 

olduğun anlamına gelir ve eğer beyaz bir araba görürsen - hala tam olarak Buddha 

değilsin, hala çalışman gerekiyor." Kişi araba kullanıyor ve ya kırmızı ya da beyaz bir 



araba görüyor. Araba kullanırken ne kırmızı ne de beyaz bir araba görmesi mümkün 

değildir. 

 

Sistem bu şekilde işler. Ama aslında sistemde her şey yazılıdır. Sistem kimin hangi 

dakikada ne skor  yapacağını biliyor, çünkü bütün bunlar hamle dağılımıyla kendi 

içinde bir satranç oyunu. Sistem hangi arabanın nerede olduğunu ve kimin için ayrılma 

vaktinin geldiğini bilir. Bu sistemin dünyası, bu sistemin oyunu, bu şeytanın dünyası 

ve o buranın prensi. Ancak, ruhsal yollarında tam olarak istikrarlı olmayan, kararsız ve 

ayartmalara eğilimli olan, büyümemiş ve bunun için güçlü bir rakip haline gelmemiş 

olan bu tür insanlar, sistem bu tür insanları devirmeye ve onları büyü oyunlarına 

çekmeye başlar. 

 

Yine, bilinçten gelen güce susamışlık kişinin kendisindedir. Bu neyin 

değiştirilmesidir? Benliğin uğruna çabaladığı şeyin bir değiştirilmesidir. Sonuçta, her 

insanın Benliği ve her insan, yüzeysel aptallığı ortadan kaldırarak Ruhsal Dünyanın bir 

parçası haline gelebileceğini bilir. Ve Ruhsal Dünya nedir? Ruhsal Dünya tam olarak 

dünyalar yaratma yeteneğine sahip olan Meleklerdir. Kelimenin gerçek anlamıyla. 

Dünyamız öylece ortaya çıkmadı. Görünüşe göre dünyaları yoktan var ediyorlar... 

Ama gerçekten yoktan mı var ediyorlar? 

 

Bir keresinde bir papatya örneği vermiştik. Basit bir örnek: zihninizde bir papatya 

hayal edin. Düşünün: bir papatya çiçeği var. Ve şimdi onu unutun. Ruhsal Dünya'nın, 

içinde bir sürü galaksinin, gezegenin ve diğer her şeyin bulunduğu ve bizim buralarda 

koşuşturduğumuz maddi dünyalarımızı yaratması ve olgunlaşmamız için, seçim 

yapmamız için koşullar yaratması da aynı derecede kolay ve basittir. Sonuçta, seçme 

özgürlüğü insana bir nedenden ötürü verilmiştir. Ve şeytan da bir sebepten ötürü 

yaratılmıştır. Birçok insan şeytanı Tanrı ile karşılaştırır: sanki "güçleri eşitmiş ve 

savaşıyorlarmış" gibi. Arkadaşlar, tüm dünya bir illüzyondur, sabit ve ebedi olan 

Ruhsal Dünya ile kıyaslandığında anında yok olan her şeydir. 

 

Bilincimiz basit, temel şeyleri, her zaman var olmuş ve her zaman var olacak olan 

sınırsız dünyanın ne olduğunu algılayamaz. O sabittir, içinde gölge yoktur. Bu bizim 

için anlaşılmazdır. Bilincimiz gölgede, bir yansımalar yığınında, tüm bu 

yanılsamalarda yaşar ve çok kısa bir süre yaşar. Tüm maddi Evrenimiz bir andan daha 

az bir süre var olur. 

 

Bu arada, kafanızdaki papatya nerede, arkadaşlar? Aynen tüm dünyalarımızın yok 

olduğu gibi. Ama siz onu hayal ederken, o vardı. Her şey çok basit. Söyleyin bana, bir 

papatya olduğu için, içinde her türlü küçük böcek ve örümcek yaşayabilir, kendi 

hayatlarını yaşayabilirlerdi - ve onlar için bu bütün bir hayattı. Ve sizin papatyanız için 

de bütün bir hayattı. Oysa sizin için bu sadece bir anlık bir şeydi ve siz onu unuttunuz. 

Ben hatırlatmasaydım, hatırlamayacaktınız. İşte bir karşılaştırma. 

 

Oysa dünyamız şeklindeki "papatyamız" hala var ve Prens onun içinde var oluyor, 

Ruhsal dünyaya layık olmak için aşmamız gereken koşulları yaratan odur. Sonuçta su 

hiçbir zaman oturmuş taşların altından akmaz. Bilinç sık sık "Hiçbir şey yapma" der... 



özellikle de dinlerde: "Dua et, senin için yapacaklar", "Kutsal Ruh var, onu biriktirin" 

gibi... Tıpkı Oblomov gibi, "Kanepede yatmaya devam edin, biriktirin - ve her şey 

sizin için kendiliğinden yapılacaktır." Hiçbir şey yapılmayacak. Eğer insan hiçbir şey 

yapmazsa, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapmayarak bir şey elde etmek mümkün 

değildir. 

 

Т: Igor Mikhailovich, ayrıca Benlik olarak her insanın Ruh'un maddeden çok daha 

güçlü olduğunu gerçekten hissettiğini söylediniz. Sistemin bu anlayışı çarpıttığı ve 

insanın maddeye büyü aracılığı ile hükmetmesi gerektiği gibi bir fikir öne sürdüğü 

görülüyor. 

 

IM: Ama insanlar bunu hissediyor. İnsanlar bunu hisseder... Tekrar ediyorum, neden 

hissederler? Benlik seviyesinde, aslında maddenin tabî olması gerektiğini ve Benliğin 

bağlantılı olduğu bu güçlere, yani Ruhsal Dünya ve benzerlerine itaat etmesi 

gerektiğini bilirler. Ancak yine, bilinç her şeyi bir manipülasyon arzusuna, sistemin 

kendisinden gelen arzulara dönüştürür. Ve hatta bazen öyle koşullar yaratır ki, kişi 

yanılsamaya düşer ve sanki bir şeyleri etkileyen kendisiymiş gibi görünür. Aslına 

bakarsanız sistem daha da ciddi şeyler oynayabiliyor. 

 

T: Ayrıca ilginçtir ki, her insan öyle ya da böyle, bu yaşamı boyunca içinde mucizevi 

bir gücün ortaya çıkması gerektiğini hisseder. 

 

IM: Ancak bu herkeste ortaya çıkmıyor. Birçok kişi hissediyor. Hissetmeyen insan yok, 

diyelim ki belli bir güç var, böyle ateistler yok. Özür dilerim, ister sağlıklı ister hasta 

olsunlar, onlara ne dersek diyelim, ama tüm insanlar hisseder. Bazıları - evet, 

kendilerini bilince o kadar kaptırıyorlar ve kendilerini bu güçlerden, tüm bu 

mistisizmden o kadar uzaklaştırıyorlar ki, sadece korkuyorlar. Bu korkudur, onları 

uzaklaştıran korkudur. Tanrı'nın varlığının gerçekliğinden duyulan içsel korku dışında 

hiçbir şey insanları ateist yapamaz. Neden? Çünkü insan anladığı ve öğrenmeye 

başladığı anda, dahası Tanrı'nın var olduğunu öğrendiği anda, bu kişinin sistem 

tarafından dayatılan tüm yaşam tarzını değiştirmesine neden olur. Bu onun yaşam tarzı 

değil, onun yerine aktörler yaşıyor ama aktörler kendi yaşam tarzlarını değiştirmeye 

karşılar. 

 

Basit bir örnek vereceğim. Düşünün: Oyuncusunuz ve siz de öylesiniz. Yeterli bir 

maaşınız var, az çalışıyorsunuz ve iyi yaşıyorsunuz - sadece şanslısınız. Ve birdenbire 

size "Çok çalışmalısınız ve on kat daha az maaş alacaksınız" diyorlar. Bu hoşunuza 

gider mi? Ve siz (dürüstçe)? Pek değil, değil mi? Peki direnecekler mi? Siz de 

direnirdiniz, değil mi? Derdiniz ki, "Nasıl olur?! Bir yerlerde başka bir iş 

arayacağım..." Oysa bu hayatta başka bir iş arayacak olan bizleriz, kafamızdaki 

aktörler ise başka bir iş bulamazlar. Sahneyi değiştirmek onlar için biraz zor, bu 

nedenle kendilerini yapımcıya, yönetmene ve benzerlerine teslim etmek zorundalar, 

ama isyan edecekler. 

 

Zh: Doğru, az önce çocuklukta ortaya çıkan, gerçekliğin tamamen ortadan kalktığı bir 

anlayış olduğunda ortaya çıkan durumları hatırladım. Yani, maddeden kopmak gibi, 



bilinçten kopmak gibi. Yani, böyle bir kayıp... böyle bir izlenim ortaya çıkıyor sanki 

maddeden yabancılaşmışsınız ve basitçe bir özgürlük hali ve bir tür ağırlıksızlık ve 

boşluk hissediyorsunuz. 

 

T: Psikiyatride insanların prensipte kendilerine gerçeklik gibi görünen gerçekliği 

tanımladıkları anlar olması ilginçtir: bir anda uzay kalınlaşır ve bu dünyayı bir tür ince 

bir zarın içinden gözlemlerler. Ve bu dünya renklerini kaybeder, bu dünya sahte, 

kesinlikle yapay, tamamen gerçek dışı, siyah-beyaz olur ve kendileri de esasen buna 

karşı duygusal bir tutumu kaybederler. Ve bu sendrom "derealizasyon" olarak 

adlandırılır. Bu tür fenomenler gerçekte nedir? Mesele şu ki, bunlarla yalnızca... 

 

IM: Herkes karşılaşır.  

 

T: Herkes. Evet.  

 

IM: Tüm insanlar belli bir yaşta, şu ya da bu durumda bunlarla karşılaşır. Yine de pek 

çok kişi başını sallayıp hemen çıkmaya, bir yanılsama olarak ondan uzaklaşmaya 

çalışır. Amaç nedir? Daha önce de açıkladığımız gibi, birincil bilinç üç boyutlulukla 

(tam olarak ikincil bilinçle de) bağlantıdan sorumludur, Benliğe karşı sorumludur. 

Benlik üç boyutlu dünyayı hiçbir şekilde algılamaz. Onu en azından altıncı boyutun 

perspektifinden algılar - hepsi tamamen farklıdır, yani farklı tonlarda ve farklı 

renklerde, bu şekilde ifade edelim. Bununla birlikte, bazı ilham anları ya da birincil 

bilincin zayıfladığı anlar olduğunda, insanlar bu hayali dünyayı daha gerçekçi bir 

şekilde algılar - ve her şey Matrix filmindeki gibi başlar. Ve her yerde insanlar 

dünyanın yanıltıcı olduğu gerçeğiyle karşılaşırlar. 

 

Hatta algı ve anlayış, her şeyi kucaklayan anlayış da gelir. Ancak daha sonra, bilinç 

seviyesinde bile, birincil bilinç seviyesinde bunu yorumlamaya başlarlar. Ama ikincil 

bilinç araya girer girmez - her şey kaybolur ve her şey hemen yerine oturur, kişiye 

"Sen hayal ettin..." ya da başka bir şey söylemeye başlar. Bununla birlikte, insanların 

bu durumu provoke edebilecekleri anlar da vardır. Yani, ikincil bilinci kapatarak, 

birincil olana verilen dikkatin gücünü azaltarak ve Benliğe özgürlük vererek, deyim 

yerindeyse, bu dünyaya daha özgürce bakabilirler - ve o zaman bu etki ortaya çıkar... 

 

T: Gözlemci pozisyonu, kendini gözlemlemek... 

 

IM: Kesinlikle doğru, evet. Ve dünya çarpıtılır. Bu nadir görülen bir olgudur, özellikle 

de çocuklukta sık sık meydana geliyorsa. Siz, Anunnaki'ler, çocukluktan beri, doğuştan 

beri, sadece doğanız gereği bunu geliştirdiniz, aslında dünyayı genel olarak biraz farklı 

algılıyorsunuz. Oysa insanlar, onlar... Deyim yerindeyse, yatkın olanlar, Benliği daha 

fazla ruhsal güce sahip olan kişiler olur. Ve tüm bunlar öncelikle insanların sahip 

olduğu yeteneklere değil, aynı zamanda eğitime de bağlıdır. 

 

Basit bir örnek, kişi ya baskı gördüğü ya da tam tersine her şeyin yanına kâr kaldığı bir 

ailede doğmuştur. Dolayısıyla, bu ortam Benliğin daha güçlü ya da daha az gelişmesini 

mümkün kılar. Ama bizim dünyamızda neler oluyor? Bilinci aktif olarak geliştiriyoruz. 



Birincil bilinç, ikincil bilinç: "Ben", "ben", "kendim", "senin", "benim", "buraya 

gidemezsin", "burada olabilirsin" vesaire vesaire. Yani, ezilen bir insan aktif olarak 

bilinci geliştirir, ama Benliği geliştirmez. 

 

Ve burada, elbette, bilincin Benlik üzerindeki hakimiyeti ortaya çıkar ve o kişi için bu 

tür fenomenler kendiliğinden ortaya çıktığında bile (belirli koşullar nedeniyle) sadece 

bunları aşmak veya bunlara sahip olmak değil, bunun ne olduğunu anlamak bile zordur. 

Bu korkutur... Ve eğer bu daha sık olmaya başlarsa, insanlar kendilerini akıl 

hastanelerinde bulurlar, çünkü bilinçleri "Sen hastasın, tedaviye ihtiyacın var" der. Ve 

bilinç bu tezahürlerle ilgilenmez: ne birincil ne de ikincil tezahürlerle. Ve tabii ki tüm 

bunlar bilinç aracılığıyla kişide desteklenir: panik ataklar başlar, her türlü ağır nevroz 

ve diğer her şey - ve kişi kendini psikiyatride bulur. Oysa bu normaldir, doğal bir 

olgudur. 

 

Dahası, sistemin kendisi de aksıyor, bundan daha önce bahsetmiştik. Ve ruhen daha 

özgür insanlar ortaya çıktıkça, sizler de kendiniz üzerinde daha fazla çalışırsınız... 

masallarla ve oyunlarla uğraşmazsınız, bir yerlerde oturup bir şeyler beklemezsiniz, 

ama gerçekten kendiniz üzerinde çalışırsınız, ruhsal olarak çalışırsınız, sistemin 

kendisini çalışırsınız, kendinizi çalışırsınız, bilinci çalışırsınız. Ve sadece çalışmakla 

kalmayın, kötüye karşı direnin ve iyiyi koruyun. Bu kadar basit. Her şey dikkatinizi 

nereye verdiğinize bağlıdır. Verilen seçim özgürlüğü... ve diyelim ki kişi dikkatinin 

gücünü iyiye, ruhsal olana, toplum için yararlı olana, her şeyden önce Benlik olarak 

kendisi için yararlı olana (onun bir yanılsaması olarak kendisi için değil, yani bilinç 

için değil) vermeye ne kadar çok başlarsa, sistem o kadar zayıflar ve o kadar çok aksar. 

Ve o her zaman aksar. Giderek daha da fazla hata verir. 

 

Ve aksaklıklar fark edilebilir olur ve herkes bunu görebilir. Sistem bazen çok ilginç 

aksaklıklar yaşıyor. Bu konuda ve diğer her konuda çekilmiş videolar bile var. Ve 

birçok insanın "Matrix filmindeki gibi" demesi boşuna değil. Ama Matrix filmi de bir 

şeye dayanıyordu: insanlar gözlemledi, izledi, gördü... 

 

Zh: ...nesnelerin havada asılı kalması, uçakların, kuşların havada asılı kalması, 

arabaların görünmez engellerle çarpışması. 

 

IM: Bu doğal, Benlik aktif olduğunda bunlar yine aksaklıklar. 

 

Zh: İnsanlar bir görünüp bir kayboluyor. 

 

IM: Bu da oluyor. Elbette sistem de öyle harikalar yaratabiliyor ki... Bu dünya ona ait 

olduğu için. 

 

T: Ve bu aksaklıklar aynı zamanda ruhsal yolu izleyen ve Benlik olarak gelişen daha 

fazla insan olmasıyla da ilgili, değil mi? 

 

IM: Az önce de söyledim: Onlardan ne kadar çok ortaya çıkarsa, aradaki fark o kadar 

büyük olacaktır (T: Aksalıklar daha büyük olur). Neden? Onun için ağdaki bir delik 



gibi, onu yamamak zorunda. Yama yaparken de bir yerden güç alıyor. Ve yine, bu 

bizim dikkatsizliğimiz ve bilincimizin ve beynimizin çalışmasıdır. Sonuçta beyin 

sürekli olarak bir şeyleri doldurur, bir şeyleri tamamlar. Bilinç boşlukları doldurur ve 

Benlik "her şeyin yolunda olduğu" bilgisini alır. Yani pratikte hiçbir şey görmeyiz. 

 

Yine, birincil bilinç aracılığıyla, beyin aracılığıyla görüyoruz... "Beynin düşünme 

süreçleri var" diyorlar - aslında yok... O bir kimya, o bir organ. Nefes almak, kalp atışı, 

kimya (kimyasal reaksiyonlar) ve yine elektrik sinyallerini görüntülere ve görüntüleri 

elektrik sinyallerine dönüştürmek için programlanmış işlevleri vardır ve sonra bunları 

Benlik ile bağlantılı olan diğer enerji türlerine iletir. Bundan daha fazlası değil. 

 

T: Beyinle ilgili söyledikleriniz de ilginç bir konu, çünkü pek çok insan için kişisel 

gelişim... sistemden gelen ve süper insan olmanız gerektiği gerçeğiyle ilişkilendirilen 

böyle bir değiştirme var. Ve bu süper insan olmak için beynin tüm yeteneklerini 

kullanmanız gerekir. 

 

Zh: …%100 ünü 

 

T: Şu anda olduğu gibi beş, altı, on değil, ama %100. 

 

IM: Tekrar ediyorum, insan beyni tam olarak gerektiği kadar dahildir (ve neredeyse 

her zaman dahildir). Onu nasıl uyarırsak uyaralım, ona ne yaparsak yapalım, zekamız 

artmaz. Beyin hacimleri ortalama bir insanınkinden daha küçük olduğu halde, küçük 

beyinli, pardon, dünya dahisi olan pek çok dahi vardı. Kelimenin tam anlamıyla moron 

olan insanlar bulundu, oysa otopside beyni sıradan bir insanınkinden iki kat daha 

büyüktü. Büyük bir kafayla, en az 250 IQ'ya sahip olması gerekirdi, ama tüm hayatını 

içki içip takılarak geçiren en sıradan morondu, buna ihtiyacı yoktu. Ama tekrar 

soruyorum, bu neden? 

 

Çünkü yeteneği gelişmiyordu. Sonuçta her insan yeteneklidir, yeteneksiz insan yoktur. 

Sadece biz çoğu zaman yapmamız gerekeni yapmıyoruz. İşte sorun da bu. Yani, belirli 

koşullar nedeniyle, yapmak istediğimiz şeyi yapmak yerine, tamamen farklı şeyler 

yapıyoruz. Ya da tam tersi: tam olarak yapmamamız gereken şeyi yapmak istiyoruz, 

ama bunu yapmak istiyoruz. Arkadaşlarınıza ve dostlarınıza baktınız ya da televizyon 

izlediniz... bu imgenin sizde nereden ortaya çıktığı, bilincin bunu size nereden telkin 

ettiği önemli değil ve şimdi tam olarak bunu yapmanız gerektiği fikrini destekliyor. 

Basitçe bir örnek verelim: gerçekte, sadece birkaç sanatçımız var, oysa birçok insan 

çizim yapıyor. Dünya tarihinde yalnızca birkaç sanatçı vardır. 

 

Ama en büyük sanatçılar olarak atanan ve cennete övülenler bile - bağışlayın, onların 

resimleriyle... en iyi ihtimalle duvardaki bir deliği kapatırdım. Bilirsiniz, bir oyundaki 

gibi, "Burada bir delik var," derler, "bu yüzden onu kapattık," değil mi? İşte o Picasso, 

ben bunu algılamıyorum, başkaları görüyor... Bir de sürrealizm ya da başka bir şey var. 

Başkaları onda güzellik ve içgörü görüyor ama birileri görmüyor, değil mi? Nasıl 

oluyor bu? Çünkü bir sürü şey uydurabilirsiniz. Bir keresinde Malevich'in Siyah 



Kare'sini ve başka pek çok şeyi tartışmıştık. Birileri bunda en büyük dehayı görüyor. 

Görüyorlar - bu güzel, Tanrı'ya şükür. 

 

Ancak hayata bir şekilde daha gerçekçi, daha doğru, boş şeyleri dayatmadan 

yaklaşmak gerekir. Sanatçıları övdüklerinde ve yücelttiklerinde... bir yetişkin bir çocuk 

gibi çiziyor. Evet, anlıyorum, bir yetişkinin çocuk gibi, bu kadar cahil ve çirkin bir 

şekilde çizmesi ve bunun büyüklük olduğunu söylemesi - elbette, bu belirli beceriler 

gerektirir. 

 

T: Igor Mikhailovich, resimler, sanatçılar ve çeşitli dönemler gibi konulara değindik... 

Psikiyatride Stendhal Sendromu diye bir sendrom var. İtalya'da belirli yerleri ziyaret 

eden ve Rönesans dönemiyle, antik çağın Rönesans dönemiyle tanışan kişilerin bu 

sanat eserleriyle tanıştıktan sonra çeşitli hallere girmeleri söz konusu: Mekânda 

yönlerini şaşırıyorlar ve bazı duygusal coşku halleri olabiliyor, sonra aynı şekilde bazı 

kaygı veya umutsuzluk halleri oluyor. Ve bu durumlar genellikle birkaç güne kadar 

sürüyor. Ve insanlar aslında yardım almak için psikiyatristlere (IM: Psikiyatrik yardım 

almak için, evet...) başvurmak zorunda kalıyorlar. Ve bilimde, bunun ne olduğunu ve 

nasıl olduğunu bilmiyorlar... 

 

IM: Neden bilmiyorlar? Hadi ama, herkes biliyor ve herkes anlıyor; sadece bunu dile 

getirmek elverişsiz. Bir resmin insan ruhunu etkileyebileceğini kim kabul edebilir, 

değil mi? Sonuçta bu bir resim, özür dilerim, sadece bir tuval üzerine çizilmiş boyalar. 

Yani, kişi bakar, "Eh, renklerin bir kombinasyonu var." Eğer kişi bir tür hastalığa 

yatkınsa, bu onda bir miktar ağırlaşmaya neden olabilir, değil mi? Aslında herkeste 

değil. Ama aynı resimler insanlarda duygusal çöküntülere yol açıyorsa, burada zaten 

belli bir korelasyon izleniyor demektir, öyle değil mi? Ve eğer bir tür korelasyon varsa, 

o zaman nasıl oluyor da - metafiziğe, bazı paranormal fenomenlere gidiyoruz, sonuçta 

bu sadece bir resim. Peki, nasıl hem huzurlu bir çizim olup hem de bir insanda zihinsel 

çöküntülere neden olabilir, değil mi? Bu normal mi? 

 

Zh: Elbette bunu oldukça (IM: Farklı şekillerde) farklı şekillerde yorumluyorlar, evet. 

 

IM: Gerçek şu ki bu çok basittir. Bir insan, bir sanatçı, bir resim yaptığında, 

çoğunlukla, bunu birden fazla gün boyunca yapar ve çeşitli psikolojik durumlar resmin 

kendi duygusunu tamamen sıfıra indirir. Yani, belirli izler bırakırken, o gerçekten 

çalışır, dikkatinin gücünü tuvale, boyaya, çeşitli türlerdeki tüm bu çizgilerin çizimine 

ve benzerlerine verir - ve ortak bir topluluk yaratır, bir tür duyguyla yüklenir. Ve 

böylece, bir resim bir ya da iki hafta boyunca yapıldığında, yani kişi ona farklı hallerde 

yedi, on ya da yirmi kez yaklaştığında, o zaman bir resimden, bir görüntüden başka bir 

şey taşımaz. Ama ne zaman... Ve o zamanlar bir resmi tek seferde yapmak modaydı. 

 

Peki, insanlar neden çeşitli psikotropik ilaçlar kullandılar: mantarlar, kökler ve diğer 

her şey vardı, daha sonra pelin otu kullanmaya başladılar... Ne için? Bir resmin tek bir 

itkiyle yapılabilmesi için. Ve bu resimler, tek itkili resimler, yani bir seferde aktarılan 

ve gömülen bir duygu, doğal olarak, içine gömülen aynı duyguyu taşır, çünkü başka 

hiçbir şeyle örtüşmez. 



Ve burada, insanlar rezonansa girmeye başladıklarında, bakarlar - ve bu onlara girer: 

ilk olarak, sanatçının söylemek istediği şey orada belirir ve resmin kendisine 

odaklanırlar, dikkatlerini verirler... Başka bir deyişle, kişi rezonansa girdiği anda, 

sanatçının, resmi yapan kişinin içinde bulunduğu aynı durumu alır. Bu sıradan bir 

kalıptır ve bunda özel bir şey yoktur. Ama bu nedenle paranormal fenomenleri kabul 

ediyoruz, yani parapsikolojiye ya da metafiziğe dahil oluyoruz - ve bu nedenle bilimsel 

olarak "evet, böyle bir fenomen var olabilir" demeliyiz. Ama sonuçta bunu bilimsel 

olarak doğrulayamayız. Binlerce hasta kendilerini aynı tablolar yüzünden doktorları 

ziyaret ederken buluyor (T: Aynı durumlarda, doğru). Bu nedir, bu önemsiz bir şey 

mi? Bu bir kanıt değil. 

 

T: Bilimsel değil.  

 

IM: Bilimsel değil. 

 

Zh: Evet, ama bunun insanların kendi yatkınlığı olduğunu söylüyorlar. 

 

IМ: Oysa bilimsel değil - evet, "insanların yatkınlığı", elbette... 

 

Zh: İnsanların yatkınlığı, böyle bir güzelliği ifade eden "üstün bir sanat" nedeniyle 

insanların sadece belirli bir yüzdesinin olması... 

 

IM: İnsanların dediği gibi akıllarını başlarından alıyor, değil mi? 

 

Zh: Evet, kesinlikle ve aslında bunu sanatçıya bir iltifat olarak yorumluyorlar, bunun 

çok harika olduğunu, bu tür resimlerin insanları bayılttığını... 

 

IM: Elbette, özür dilerim, sadece o zamanlar değil, günümüzde bile sadece sanat 

eserleri değil, diyelim ki müzik besteleri, icra edildiklerinde, özellikle de yazarları 

tarafından icra edildiklerinde, bu tema halüsinasyonlara, yoğun ve sert duygusal 

deneyimlere neden olan bazı sert narkotik maddelerin etkisi altında yapıldığında ve 

kişi bunu kendisi yarattığında ve yine psikotropik maddelerin etkisi altında, kendisinde 

bu durumu kışkırtarak icra ettiğinde, ne görüyoruz? Aynı durumlara düşen insan 

yığınları. Bunlar ayık insanlar, hiçbir şey almamışlar ama aynı duruma giriyorlar. Ve 

yine, daha sonra kime ihtiyaç duyuyorlar? 

 

Bu fenomeni ve etkiyi bastırmak için başka ilaçlar kullanmaları için o psikiyatristlere. 

Öyle değil mi? Böyle bir şey yok mu? Böyle pek çok vaka var. İstatistiklere bakarsak... 

doğruyu söylemek gerekirse, bu istatistikler tam olarak kaydedilmiyor - ilginç değil. 

Neden? Çünkü dışarıdan gelen belli bir etkiyi kanıtlıyor. Zhanna'nın az önce söylediği 

şekilde açıklamak çok daha kolay, yüksek sanat nedeniyle bu kadar güçlü duygular 

yaşayan, onları etkileyen, böyle bir psikolojik travma yaşayan ve daha sonra belirli bir 

zihinsel bozukluğa yerleşen, pek de normal olmayan insanların belirli bir yüzdesi var. 

 

Zh: Doğru. Aynı şekilde, şizofreni hastalığından muzdarip olanların da hem sanat 

ürünlerini hem de o şarkıları, müziği bir tür yanlış algıladıkları yorumu yapılıyor. 



IM: Yakın zamanda şizofreni hakkında bir program yaptık, ne olduğunu tartıştık, ona 

geri dönmeyelim. Yine de, açıklanamayan pek çok şeyi insanların hastalığına 

bağlamak, hatta bu hastalığın ne olduğunu anlamadan ya da basitçe "Bu yok, bu bir 

tesadüf" demek daha kolay. Ne olmuş yani, binlerce kez tekrarlamışsa? Bu bir tesadüf, 

olur böyle şeyler. Her şey olabilir, değil mi? Bilimde pek çok şey olur." 

 

Kameraman: Bugün resim ve yaratıcılıkla ilgili bir konu gündeme geldi ve bazı 

yaratıcı insanlar yaratıcı çalışmalarına neden olumsuzluk kattıklarını açıklarken şunları 

söylüyorlar. Bazen yaşadıkları olumsuzlukların, hissettikleri baskının, tüm bunları 

yerleştirmeye başladıklarını söylüyorlar... kendilerini daha iyi hissediyorlar. Neden? 

 

IM: Ve daha iyi hissediyorlar. Doğru. Çünkü olumsuzluklarını bizimle paylaştılar. Ve 

daha sonra, onların resimlerine baktığımızda, kendimizi daha kötü hissederiz, çünkü bu 

sanatçıların durumunu paylaşırız. Tanrı'ya şükür, tarihte zihinsel durumlarını gerçekten 

içselleştirebilen ya da daha doğrusu içselleştirebilmiş olan çok az sayıda sanatçı var. 

Tekrar, bu Kutsal Ruh'tan gelmiyor, inanın bana. Bu sistemin ve onun hizmetkârları 

olan iblislerin işi. Aslında bu onların ihtiyacı. Tıpkı manyaklar gibi: iyi, harika bir 

adam ve hepsi, ama üçüncü bir güç onun üzerine gelir ve o, affedersiniz, korkunç 

suçlar işler. Ama bu suçlardan kendisi de dehşete düşüyor. 

 

Psikoloji alanındaki "Profesyonellerin Oyunları"nda bu konular tartışıldı ve bu 

gerçekten de böyledir. Ve birçoğu bu konuda konuştu, tövbe etti ve bu arzulara karşı 

koyamadıklarını söyledi. Aynı şey sanatçılar için de geçerlidir. Bu durum onların 

üzerine geliyor ve eğer bu imajı şu anda ve tam olarak bu şekilde yaratmazlarsa, bunun 

onlar için zor olacağını görüyor ve anlıyorlar, bu yüzden uyumadılar, bu yüzden 

kendilerini bir şekilde serbest bırakmak için çeşitli uyuşturucu ve alkol kullandılar, 

ama aynı zamanda tüm olumsuz durumlarını bu resimlere gömdüler. Ve sonra, 

Tatiana'nın bize söylediği gibi, psikiyatride çeşitli sendromlar ortaya çıkıyor, Stendhal 

sendromları ve açıklanamayan diğer her şey - neden. Her şey çok basit. 

 

Sonuçta bu psişik enerjidir. Bunlar belli bir nesneye aktarılan haller... Daha sonra 

insanlar onu görüyorlar ve hafifçe rezonansa girerlerse... Yine, bir sanat eseriyle 

rezonansa girmek ne anlama geliyor? Kişi biraz daha derine iner, dikkatini verir ve bir 

tepki oluşur. Dikkatimizin yatırımı yoluyla bir yanıt, onun içine gömülmüş bir şey elde 

ettiğimiz anlamına gelir, bundan daha fazlası değil. Her şey çok basittir. Bu tür şeyler 

basitçe dışlanmalıdır, diyelim ki insanlar bunları görmemesi için. Bu insanlar için 

zararlıdır. Bu şekilde kötülük çoğalır. 

 

T: Ve onları pahalı sanat eserleri mertebesine yükseltiyoruz. 

 

IM: Özel ve üzücü olan her şey her zaman pahalıdır... anlamsız ve gereksiz, öyle 

söyleyelim. 

 

Kameraman: İşte "özel ve üzücü" ile ilgili başka bir şey... Biz böyle bir soru 

sorduğumuzda, aslında iyi bir şey zaten yaratılabilir dedik. Yaşadığınız o güzel 



duyguları yaratıcılığınıza yatırabilirsiniz. Bazen buna şöyle bir cevap duyuyorsunuz, 

"dramın da kendi güzelliği, kendi renkleri var"... 

 

IM: Elbette yine birileri şeytana, hatta boynuzları ve toynaklarıyla tasvir edildiği 

şekliyle şeytanın görüntüsüne aşık olur. Onlar için bu nihai bir güzellik ve zevktir. Pek 

çok kişi şeytana hizmet etmeyi bilerek ve bilinçli olarak seçer. Ve bu şekilde Tanrı'yı 

hoşnut ettiklerine inanırlar. Sonuçta, pardon ama şeytan kim ve Tanrı kim? Ve insanlar 

içsel olarak şeytanın yine Tanrı'nın Kendisinin düşüncesinin bir anı olduğunu anlarlar, 

ama "mademki Tanrı onu yarattı - o halde ona ihtiyaç var, mademki şeytana hizmet 

edeceğim - o halde Tanrı'yı memnun edeceğim". Ve bunun için, deyim yerindeyse, hak 

ettikleri bir ödül kazanırlar - ima ettiği her şeyle birlikte alt benlik. Eğer ölülere hizmet 

ederseniz - ölüleri alırsınız. Eğer Diri'ye hizmet ederseniz - Diri'yi elde edersiniz. Her 

şey basit ve dürüsttür. 

 

Kameraman: Görünen o ki bilinç de "tam tersine, bu dramı göstermek gerekiyor ki 

insan güzelliği daha fazla karşılaştırabilsin ve takdir edebilsin" diye düşünüyor. 

Aslında tüm bunlar... 

 

IM: Kesinlikle. Elbette, bu yüzden ruhsal yolda zorluklar vardır, değil mi? Ve 

herhangi bir insan ruhsal yolda ne gibi bir zorluk yaşar? Bu onun bilincidir. Pek çok 

kişi için aşılması imkânsız olan o taşın ta kendisidir. Oysa gerçekte, bilirsiniz, bu o 

kadar küçük bir çakıl taşıdır ki, yürürken farkına bile varmazsınız ve eğer gerçekten 

Sevgi ve Tanrı'ya hizmet etme arzusuyla doluysanız, tökezlemeniz bile imkansızdır. 

Ama eğer zayıf, egoist biriyseniz, diyelim ki sistemin tüm kalıplarını uygulamaktan 

hoşlanıyorsanız, o zaman bu fark edilmeyen küçük çakıl taşı aşılmaz ve zapt edilemez 

bir dağa dönüşür. Aslında her şey size bağlıdır.  

 

Dolayısıyla, insanların bir şeyleri nasıl maddileştirebildiğini görüyorsunuz: hem 

dağları hiçbir şeye dönüştürebilirler hem de hiçbir şeyi dağlara dönüştürebilirler. Her 

şey bir insana, onun seçimine, arzusuna, kim olduğuna bağlıdır: bir insan ya da bir 

yanılsama. Sonuçta, aslına bakarsanız, doğmamış olan bir yanılsama olarak kalır. Peki, 

öyle değil mi? Öyle. Bu onun için işleri kolaylaştırmıyor elbette ama hak edeceği şey 

bu.  

 

T: Her insanın gün içinde bile sorumluluğunun ne kadar büyük olduğu, ne yaptığı, 

yaklaşımının ne olduğu, nereye yatırım yaptığı (IM: ...dikkatinin gücü) ve neye yatırım 

yaptığı, dikkatinin gücünü nereye yatırdığı (IM: Ve kim olduğu ve neye göre yaşadığı) 

ve bunun daha sonra şu insanları nasıl etkileyeceği... 

 

IM: İnsanlar bunu düşünseydi, elbette bu harika olurdu. Ama ne yazık ki. 

 

Zh: Doğru. Ayrıca, bu konu bağlamında, günümüzde bir insanı hipnoza sokarak ve 

geçmiş yaşamlarının ortaya çıkmasına neden olarak tedavi edilen bir fenomene 

değinmek istiyorum. Buna geçmiş yaşamlara gerileme yöntemi deniyor. Yani, kişi 

hipnoz durumuna sokulur ve sözde önceki yaşamlarını hatırlamaya zorlanır... 

 



IM: ...ve kişi bir şeyler anlatıyor, hikayeler uyduruyor vb. 

 

Zh: Evet, kişi önceki yaşamında var olan bazı sorunlar hakkında bir şeyler anlatır... 

 

IM: Özellikle de bir doktor ona bir sorunu olduğunu açıkladıysa (Zh: Evet, elbette). 

"Muhtemelen geçmiş yaşamında karın kafana tavayla vurdu ve bu yüzden kadınlardan 

bu kadar nefret ediyorsun, değil mi?" diyor. Saldırganlık ortaya çıkıyor, bu yüzden 

alkolik ve ahmaksın, değil mi? Sadece hatırlamaya, tekrar yaşamaya ihtiyacın var - ve 

bu an seni terk edecek, bir kedi yavrusu gibi güzel olacaksın ve herkes seni sevecek ve 

saygı duyacak." 

 

T: Yine de, bu durumun çözülmesine yardımcı oluyor mu? 

 

IM: Doktor için - evet, ona maddi olarak yardımcı oluyor (T: Çok ilginç...), hasta için 

ise - hayır. Açıklamama izin verin: diyelim ki Hinduizm'de bile reenkarnasyon 

hakkında çok şey söylenir ve diğer dinlerde de reenkarnasyondan, ruhun 

reenkarnasyonundan bahsedilir. Ancak, her nedense, zaman içinde bunu öyle bir hale 

getirmişler ki, reenkarne olan siz oluyorsunuz. Arkadaşlar, sadece bir kez yaşarsınız, 

siz Benliksiniz. Benliğin tek bir şansı vardır ve başka bir şansı yoktur. Bir insan iki ya 

da üç hayat yaşayamaz. 

 

Oysa, ruh ile birlikte (daha önce açıkladık, isteyen AllatRa'yı okusun) bir insan 

reenkarne olur, ama yine, artık yaşayamaz, Benlik olarak tam bir hayat yaşayamaz, 

değil mi? Biraz konudan sapacağım... Benlik gerçekten bu dünyada tam bir hayat 

yaşıyor mu? O da yaşamıyor. Ve burada iki soru çakışıyor, değil mi? Daha basit ve net 

açıklayabilmek için... Kişi hayatını yaşadıktan sonra bir alt benlik, yani ruhun 

yakınında bulunan bir uydu haline gelir. Ve reenkarne olan ruhtur, ama o siz değilsiniz. 

Siz bir kez doğmuş olan kişisiniz, bu Benliktir. 

 

Ve Benlik olduğunuz sürece, gerçekten Hayatı kazanma veya onu kaybetme fırsatına 

sahipsiniz. Ancak, nedense (özellikle Hinduizm'de) her yaşamda daha fazla deneyim 

kazandığınız, biriktirdiğiniz, daha sonra bir kral olacağınız, hatta bir Buddha veya 

başka bir şey olacağınız söylenir... Tüm bunlar saçmalıktır, bilincin kendisinin 

aldatmacasıdır. 

 

İnsanın bu yaşamda ruhsal yolu gerçekten izlemesine izin vermez, "Sadece iyi ol, sana 

söylediklerimi dinle, bir sonraki yaşamda senin için daha iyi olacak, hatta daha sonra 

çok daha iyi olacak" der. Kişi geçmiş yaşamını hatırlamadığı ve bilmediği için bir 

sorun ortaya çıkıyor. Nüanslar var... Ne yapılması gerekiyor? Sonuçta, bu çeşitli 

regresyon yöntemleri uygulaması çok uzun zaman önce var olmuştur ve geçmişte 

şamanlar bununla uğraşmıştır. 

 

Çağlar boyunca, kişiye hatırlatmak için sistem bilinç vasıtasıyla bu tür yöntemleri 

manipüle ediyor, örneğin: Geçmiş bir yaşam var, başka bir şey var, geçmiş yaşamla 

hiçbir ilgisi olmayan dejavu etkileri var, ama kişide ortaya çıkıyorlar, sanki bunun 

sizin reenkarnasyonunuz olduğunun bir doğrulaması gibi. Oysa kişi yaşamış olsaydı 



her şeyi hatırlayacak, muazzam bir deneyim biriktirecek, yetenekli olacaktı. Diyelim ki 

geçmiş yaşamınızda bir zanaatkârdınız ve çömlek kalıpları yapıyordunuz. Bu yaşamda 

kendinizi geliştirebilirdiniz: bu çömlekleri süslemeyi öğrenirdiniz, tamam mı? Ve, 

affedersiniz, bir sonraki yaşamınızda onları satmayı öğrenirdiniz. 

 

Ve böylece belki de normal biri olurdunuz... Tamam, bu bir şakaydı... Yani 

yeteneğiniz buna göre gelişir demek istedim, değil mi? Aslında insan boş bir sayfa ile 

doğar ve kendi hayatını inşa eder. Ancak diyelim ki bir alt benliği çağırabilecek ya da 

uyandırabilecek yöntemler var. Bazen onların kendiliğinden uyanması gerçekleşir; 

bazen de Benlik üzerinde hakimiyet kurarlar. Ama bu reenkarnasyon değildir, o hala 

ölüdür. Bir alt benlik, Benlikten daha aktif hale gelse ve yaşasa bile, buna bir insanın 

reenkarnasyonu denebilir mi? Hayır. Altbenlik ölüdür, tek bir şansı vardı, artık hiçbir 

şekilde canlı olma seçeneği yoktur. Bununla birlikte, Benliği bastırabilir ve kendini 

baskın olarak gösterebilir. Ve bu yüzden, diyelim ki alt benliği çağırmaya, 

uyandırmaya izin veren yöntemler, aslında modern zamanların psikologlarının 

kullandıklarından farklıdır ve oradaki durum biraz daha farklıdır... 

 

Eğer kişi tüm bunları Benlik konumundan görseydi, bu ona kesinlikle yardımcı olurdu. 

Evet, kişinin dışarı çıkmasına ve doğru yaşam tarzına başlamasına çok ciddi şekilde 

yardımcı olduğu durumlar vardı, deyim yerindeyse, çünkü geleceğin beklentilerini 

anlamıştı. Bu durumda ise bu basit bir aldatmaca, basit bir telkindir. Peki, bu nasıl 

oluyor? 

 

Birincil bilinç vardır, ikincil bilinç vardır ve Benlik vardır. Hipnoz tam olarak bilgi 

sağlamada müdahale olduğu zamandır, ve doğrudan Benliğe gider. Yani, uyuşmuş... 

ikincil bilinç kenara çekilir, oysa birincil bilinç hafifçe uyuşmuş halindedir - ve işte 

burada üçüncü bir kişi bir iz bırakabilir. Ve o zaman Benlik algılar, aslında eleştirel 

olarak algılamaz, umursamaz. Daha önce de örnekler vermiştik, hem de birden fazla 

kez... 

 

Т: Bu dünyayı nasıl algılıyor? 

 

IM: Birincil bilincin algıladığı şey Benliğin algıladığı şeydir. Örneğin bugün John 

Smith, yarın, birdenbire ya da dışsal bir zorlamayla, birincil bilinç (ya da Benlikten 

önce onun yerini alan)... artık John Smith olmadığınıza ama Smith John olduğunuza 

dair bir bilgi akışı olur. Eğer Smith John ise, bırakın Smith John olsun. Yani, bu 

durumda Benliğin kendini isimle ya da başka bir şeyle tanımlaması söz konusu 

değildir, çünkü bu durumda Benlik tamamen özneleşmiş değildir. 

 

Yani, sadece Benliğin Ruh ile tam birleşmesi gerçekleştiğinde bir bütün haline gelir. 

İşte o zaman gerçekten de bir isim ortaya çıkar, işte o zaman kendi tam "benliğine" 

sahip olur. Oysa o andan önce, deyim yerindeyse, aslında biraz belirsizdir. Altıncı 

boyutun algılanması ile üçüncü boyutun algılanması arasında çok büyük bir fark vardır. 

Ama bu dünyanın onun için ana ve tek dünya olduğu ve buradan gelen bilginin 

yalnızca bilinçten, bu durumda birincil olandan geçtiği gerçeği göz önüne alındığında; 



doğrudan ikincil olandan geçtiği zaman - bu nadir bir durumdur ve ayrıca ikincil bilinç 

birincil olanı atladığında bunun çok ciddi sonuçları vardır. 

 

Örneğin uykuyu ele alalım, tamam mı? Sonuçta, yine, rüya görme durumu ve içinde 

gerçekleşen çeşitli şeyler, artı bir kişi manipüle edip kontrol ettiğinde dikte etme, lüsid 

kontrollü bir rüya - sonuçta, bu aslında nedir? Birincil bilincin kritik bileşeni 

zayıfladığında ikincil bilincin etkisidir ve ikincil bilinç Tanrı bilir ne tür koşullar 

yaratmaya başlar. Bir rüyada, kişi herhangi biri olabilir: diğer cinsiyetten ve kendisini 

tamamen farklı bir şekilde kesinlikle gerçek bir şey olarak algılıyor. Ve tüm karmaşa 

ve mantıksız şeyler kesinlikle mantıklı, kesinlikle doğal olarak algılanır. Ve kişi, 

örneğin su aşağı değil de yokuş yukarı aktığında bile reddetme deneyimi yaşamaz - bu 

normaldir; yerçekimi olmadığında uçar ve nasıl uçacağını bilir - ve bu normaldir, bu 

deneyimdir. Pek çok kişi merak eder, "Nasıl oldu da rüyamda itildim ve uçtum, nasıl 

uçulacağını biliyorum. Bu bir insanın uçabileceği anlamına mı geliyor?" 

 

Özür dilerim, bilgi nereden geliyor dostlarım? Sistemden, yani ikincil bilinçten. Sistem 

nasıl uçulacağını bilir: örneğin bir kuş uçar... ve tüm bunlar sistemdir. Doğal olarak bu 

deneyim uygulanır ve aktarılır: tıpkı bir kuşun bilerek ve anlayarak uçması gibi, aynı 

şekilde bu bilgi ve anlayış size bir rüyada gelir. Çünkü rüya rüyadır, ikincil bilincin bir 

eseridir. Ve yine Freud'a ve "Bu ne anlama geliyor?" sorusunu deşifre etmeye çalışan 

diğerlerine geri dönüyoruz. Hiçbir şey, kafanızı karıştırıyorlar (T: Rüyada...). 

Rüyalarda, tabii. "Bu beyin işi", bir şey varsaymaya çalıştılar. "Bir yere bir şey veriyor, 

bir şekilde çalışıyor." 

 

Ama aslında hiçbir şey çalışmıyor. Uyku sırasında bile bilincin çalışmasını sağlamak 

zordur. Bu mümkündür, onu disipline edebilirsiniz ve uyku sırasında, siz uyurken, o 

bazı işler yapar ve sonra size gerekli bilgileri verir. Ancak, bunun için onu disipline 

etmeniz gerekir, bunun için çok sıkı çalışmanız gerekir. Sizi manipüle ettiğinde ve siz 

onun için, sistem için, pardon, bilinç için çalıştığınızda, ondan size iyi bir şey 

vermesini beklemek aptalca ve mantıksızdır: bu sadece zaman ve çaba kaybıdır ve 

sizin kaybınızla sistemin kendisini daha fazla beslemektir. 

 

T: Ayrıca, bu rüyalarda... Ve önsezi hakkında da konuşmak istedik - insanların 

öngörmek istedikleri... 

 

IM: Peki, tekrar soruyorum, önsezi nedir? Geleceğe bakmaktır, bir kez daha ne 

olacağını bilmek için çabalamaktır. Bu konuda ve ayrıca tüm bu öngörücüler hakkında 

daha önce cevap vermiştik. Bu neden dolayı işe yarıyor? Evet, bazı insanlara gerçekten 

istediklerinde veya belirli nedenlerden dolayı bu yetenek verilir, öyle diyelim. Sistemin 

programlarını onlar aracılığıyla yayınlaması faydalı oluyor. Sistem konuşkandır ve 

genellikle ne istediğini dile getirir. İnsanlar kendi üzerlerinde çalışırlarsa, bilincin nasıl 

çalıştığını ve sistemin onlardan ne istediğini, onları neden bu şekilde manipüle ettiğini 

ya da başka bir şekilde söyleyelim, hangi tesirlerin geldiğini görmeye ve anlamaya 

başlarlarsa, insanlar fark etmeye başlarlar ve sonunda görürler, duyarlar ve anlarlar. 

 



Sistem onlara "Bunu yapmanı istiyorum, böylece bu şekilde olacak" diyor ama siz bu 

şekilde olursa bunun sizin için çok faydalı olmayacağını anlıyorsunuz. "Hayır, bu 

olmayacak" diyorsunuz. Sistem, "Tamam, hadi bunu farklı bir şekilde yapalım" diyor. 

Yani pazarlığın başladığı noktaya kadar. Peki, gerçekten kendi üzerinde çalışanlar 

arasında bunu fark etmeyen var mı, arkadaşlar? Ve bu çılgınca bir konuşma değil, bu 

mutlak bir gerçeklik, bu bir çalışma. Yine de kişi kontrol altındayken, sistem zaten 

burada hüküm sürüyor. Tüm bunların saçmalık olduğunu, paranormal şeylerin var 

olmadığını söylüyor, "Dindar olmak istiyorsan dine git ve dindar olursun. Bilincin 

işine burnunu sokma - kaybolursun." Kaybolursun. 

 

Zh: Burada da böyle bir olgu var: önsezi ve kehanetler. Kehanetler... insanlar öyle bir 

derecelendirme yapıyorlar ki, Tanrı'yı hoşnut eden kehanetler var ve Tanrı'yı hoşnut 

etmeyen kehanetler var... 

 

IM: İnsanların anlayışına göre, Tanrı'yı hoşnut edenler ve etmeyenler vardır. Eğer 

faydalı kehanetlerde bulunan bir aziz, iktidardakinin, buna karar verenin hoşuna 

gidiyorsa ve bu onun için faydalıysa, o zaman bu Tanrı'nın hoşuna gider, çünkü bu kişi 

için... Oysa faydalı değilse ve uygunsuzsa - dolayısıyla Tanrı'nın hoşuna gitmez. 

Diyelim ki Wolf Messing vardı, herkes hatırlar, değil mi? Hitler bunun Tanrı'nın 

hoşuna gitmediğini, çünkü onun kaybedeceğini öngördüğünü söylerken, Stalin bunun 

Tanrı'nın hoşuna gittiğini söylemişti. 

 

Arkadaşlar, önsezi var mıdır yok mudur, falcılık var mıdır yok mudur, silinemeyecek o 

kadar çok gerçek var ki, değil mi? Örneğin, Wolf Messing'i nasıl bir kenara 

bırakabilirsiniz? Bırakamazsınız. Bu kişi gerçekten vardı ve çok şey yapıyordu. Yine, 

evet, sistem onun üzerinden işliyordu ve o bunu kontrol edebiliyordu. O bir aziz mi? 

Nasıl aziz olabilir, pardon? Deyim yerindeyse o andan faydalanıyordu (Zh: Evet, evet, 

kendisi de kabul etti...), sistem onu kullanıyordu. O da bunu çok iyi biliyor ve 

anlıyordu ve bundan kurtulamıyordu. Dahası (Zh: Evet, "Bunun nasıl olduğunu 

bilmiyorum..." dedi), Stalin ve benzerlerine zaten değindiğimiz için, o zamanlar, 

Maxim Gorky'yi ele alalım (bunu çok az kişi bilir). O dönemde tanınmış bir kişiydi, 

dünyaca ünlü bir yazardı vs. Yine de çok az insan onun ele geçirildiğini biliyor. Çok az 

insan kendini öldürmek, kendini vurmak istediğini biliyor. Bilenler de, örneğin 

biyografi yazarları, bunu karşılıksız aşk, hayal kırıklığı, genç yaş, aptallık gibi 

gerekçelerle açıklamaya çalıştılar. 

 

Notunda ne yazdı? "Diseksiyon (biyopsi) yaparken, şeytanın nerede olduğuna bakın, 

orada bir şeytan var mı?" Demek ki ona işkence eden oymuş; hissettiği, bir türlü 

kurtulamadığı o ikilik. Sonunda şeytanla bir anlaşma yaptı - ve dünyaca ünlü oldu. 

Harika bir hayatı var mıydı? Tüm hayatını gezginlik ve benzeri şeylerle geçirdi. 

Zamanında belli bir güce sahipti, Stalin bile ondan korkuyordu. Kendi göğsüne ateş 

etti. Yine, insan bedeninin yapısını, anatomisini inceledi, bir silah aldı, kalbine ateş etti 

- ve hedefi ıskaladı ve akciğerini yaraladı. Peki, ne yapılabilir? Tekrar ediyorum: 

sınavda başarısız (T: Onun sınavda başarısız olması kimin işine yarar? Sistemin). 

Başarısız başarısızdır: nasıl araştırdıyda, hayatını aynı şekilde yaşadı. 

 



T: Şu anda Wolf Messing hakkında da konuşmaya başlamış olmamız ve onun 

düşünceleri okuma konusunda kendisine neler olduğunu, bunda doğaüstü bir şey 

olmadığını, bunun bir şey olduğunu anlatması ilginç... 

 

IM: Hiç de doğaüstü değil. 

 

T: Doğru. 

 

IM: Ama yine, diyelim ki gerçekten bencilliğin ötesine geçenler gibi... yani, sadece 

kendileri için değil, başkaları için daha geniş yaşamaya çalışanlar ve daha ciddi 

uygulamalara ihtiyaç duyanlar, neyle karşılaşırlar? Tüm bu tezahürlerle. Bu zor mu? 

Özür dilerim, dünün çobanı bugün bir nevi insan olduğunda... doğaüstü yetenekleriyle 

insanlara gitse, medyumlar arasındaki herhangi bir yarışmayı kazanacağına inanıyorum 

(aslında her yerde hokkabazlık ve sahtekarlık var, oysa burada insanlar bunu gerçekten 

yapabiliyor). Yine de, neden bunu günlük hayatta kullanmıyorlar? Çünkü bunun 

cezalandırılabilir bir şey olduğunu çok iyi anlıyorlar. Yine, neden bunu yapmıyorlar? 

Çünkü bunun doğrudan alt benliğe giden bir yol olduğunu çok iyi anlıyorlar. Öyle 

değil mi? 

 

Zh: Evet, aynen öyle, örneğin gruplar halinde pratik yapan insanlar da bize hitap 

ediyorlar, yani karşılaştıkları belirli konuları tartışıyorlar, Benliğin belirli bir kısa 

yaşam süresi yaşadığı gerçeği, değil mi? Oysa altbenlik yüzlerce ya da binlerce yıl 

boyunca acı çekiyor.  "Bu biraz haksızlık oluyor" - yani insanlar şundan şikayet 

ediyor... 

 

IM: Bekle, bu ne anlama geliyor - adaletsiz? Eğer bir insan, kendisine verilen Hayatı 

ve bu süre zarfında Benlik konumundan, ruhsal konumdan, insanın yaşamayı hak ettiği 

şekilde yaşamazsa, Tanrı'ya ihanet eder, şeytana hizmet etmeyi, dünyevi egosuna 

hizmet etmeyi seçer ve bir alt benlik haline gelirse - ve binlerce yıl boyunca bir alt 

benlik olarak yuvarlanacak olması adil değil mi? Burada adil olmayan nedir, 

anlamıyorum? Olabilecek en kötü şey nedir? Tanrı'ya ihanet. Sonuçta bunu herkes 

biliyor ve herkes hissediyor. Tanrı'nın var olduğunu hissetmeyen insan yoktur. Bir 

insan Tanrı'dan ne zaman vazgeçer? 

 

O'na ihanet ettiği zaman. Bir çocuk doğar, büyür ve bir şey olduğunu hisseder. Her 

çocuk bir Şey olduğunu hisseder. Büyüdüğünde neyin iyi neyin kötü olduğunu anlar. 

Ancak, "bu şekilde yapmak iyi ve doğru, ama egom için faydalı değil, bu yüzden bu 

şekilde yapıyorum", yani vicdana karşı gelir, ruhsal olana karşı gelir ve biraz kazanç 

elde etmek, zengin olmak, ne bileyim, gurur ya da başka bir şey için hareket eder. Kötü 

davranır, kutsal olan her şeye ihanet eder, maddi amaçlar için maddi dünyada kendisi 

için faydalı olan her şeyi yapar - bunun güç mü, gurur mu, kâr mı yoksa bir tür aptallık 

mı olduğu önemli değildir. Ama aptallık kim tarafından dikte edilir? Yine, bilinçten 

gelir. 

 

Yine de herhangi bir insan neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu 

hisseder ve anlar. Ancak, bu şekilde yapmak daha faydalı ve uygundur... İnsan böyle 



davranır ve Tanrı'ya ihanet eder, oysa Tanrı'ya ihanet cezalandırılabilirdir. Ve sonra 

kendini haklı çıkarmaya çalışır, sonra içinde kutsal olan her şeye karşı nefret doğar ve 

vazgeçer, "Tanrı yoktur, sadece bilim vardır. Burada ve şimdi bana Tanrı'nın var 

olduğuna dair kanıtlar sunun, ben de inanayım." Ve siz kimsiniz ki, hissettiğiniz ve 

bildiğiniz halde Tanrı size bir şey kanıtlamak zorunda olsun? Öyle değil mi? Ve bu 

nedenle, o bir alt benlik haline gelir. Bunu kendisi seçti. Kendi yolunu seçer, 

cehennemi seçer. Ve cehennem ne olmalı? Özür dilerim... Benlik örneğin yüz yıl yaşar. 

O öldü - ve yüz yıl boyunca bir alt benlik olarak kalabilir ve sonra huzur gelir, ne için 

huzur almalı? Tanrı'ya ihanet ettiği için mi?! Bir meleği öldürdüğü gerçeği için mi?! 

Ve alt benlik haline gelmiş bir insan nedir? 

 

Şeytanı memnun etmek için ihanete uğrayan Tanrı'nın umududur. Ve gerçekle 

yüzleşmek zorundasınız. Eğer şeytana hizmet etmeyi seçerseniz, Tanrı'ya ihanet etmiş 

olursunuz: ve bunun için Tanrı size merhamet etmeli mi? Sonuçta O merhametlidir, 

değil mi? O merhametlidir, size Yaşama şansı verdi, ama siz ölümü seçtiniz, azabı 

seçtiniz, cehennemi seçtiniz. Ne seçtiyseniz onu aldınız. Burada adaletsizlik nerede? 

Her insanın seçme hakkı vardır ve kimse onun seçimine itiraz etmez. Sonuçta Tanrı 

insan hayatına karışmaz, insanın seçimine karışmaz, öyle değil mi? 

 

Т: Yani, ateizmin kişinin kendisine söylediği bir yalan olduğu ortaya çıkıyor ve herkes 

Tanrı'nın var olduğunu biliyor, değil mi? 

 

IM: Ateizm, kişinin bencilliği için bir gerekçedir: "Sen bunu bana kanıtla, ben de sana 

inanayım." Önce insan olduğunuzu, Benlik olarak Hayatı kazanmaya layık olduğunuzu 

kanıtlarsınız ve bunu kanıtlarsanız elde edersiniz. Oysa bunu kanıtlamazsanız, bir alt 

benlik olursunuz. Her şey dürüst ve adildir. Ve o zaman insanın artık hiçbir sorusu 

kalmaz (bir alt benlik, bir insan değil, çünkü o bir insan olmaz). Ve artık Tanrı'nın var 

olup olmadığına dair hiçbir soru yoktur. Bir alt benlik haline gelen kişi her şeyi 

öğrenir: Tanrı'nın var olduğunu ve şeytanın var olduğunu. 

 

Zh: Doğru. Bir de şöyle bir soru var... insanlar şöyle bir soru yönelttiler, bir yandan 

Tanrı asla insanı terk etmez ama öte yandan Tanrı, sizin de az önce söylediğiniz gibi 

(IM: Müdahale etmez): "Tanrı'ya İnsan olduğunuzu kanıtlayın ve Tanrının size inancı 

olsun" - yani, ruhsal olarak olgunlaştığınızda Tanrı sizi görecektir (IM: Elbette). Ve 

insanlar bu noktayı açıklığa kavuşturmak için soruyorlar: "Bu nasıl olur? O görüyor 

mu, yoksa görmüyor mu?" 

 

T: Bir yandan, Tanrı insanı duymaz (Zh: Evet, aynen), ama diğer yandan, 

 

IM: Bu konu hakkında birçok kez konuştuk: Tanrı kişi İnsan olana kadar onu ne 

duyabilir ne de görebilir. Kişi sadece Benlik Ruh ile birleştiğinde İnsan (ya da Melek, 

evet, biz ona böyle diyoruz) olur. İşte o zaman ölümsüz bir varlık haline gelir. 

İnsanlarla ilgili şu örneği vermiştik: fraktal olarak tekrarlanan eylemler, anne ve baba 

bir çocuğa gebe kaldığında. Çocuk, gebe kalınıncaya kadar ne yumurta hücrelerinin ne 

de spermatozoanın varlığından haberdar değillerdi. Ama birleştiklerinde, çocuk çoktan 

ortaya çıktığında, görmeye başlarlar, yaşamın oluştuğunu anlamaya başlarlar. Ve bu 



yaşam oluşmaya başlar ve bir insan dünyaya gelir, değil mi? Aynı şey burada da 

geçerli. 

 

T: Peki Tanrı'nın bir insanı asla terk etmemesi ne anlama gelir? 

 

IM: Özür dilerim, ama ya Ruh? İnsan Ruhu, insan Benliği. İnsan Benliği, diyelim ki, 

aynı anda iki durumdadır: hem diri hem ölüdür, yani hem alt benlik hem de Benliktir. 

Neden alt benlik? Sonuçta, kendi seçimiyle, yine kimden? Benlik olarak kendini 

oluşturmalı, tam olarak Benlik olarak büyümelidir. Ve Benliğin büyümesi ne anlama 

geliyor? 

 

İşte bir başka güzel soru, biraz konuyu dağıtacağım. Benlik Ruha ne kadar yakınsa, o 

kadar olgunlaşmıştır. Bu ne anlama gelir? İnsan ruhsal gelişimine ne kadar çok dikkat 

ederse, ruhsal Benlik olarak o kadar çok büyür, o kadar yakınlaşır, o kadar olgunlaşır 

ve onun için o kadar çok şey açılır. Ancak, eğer insan sadece maddi çıkarlarla, sadece 

maddi olanlarla, sadece akıl yürütmeyle yaşıyorsa ve hisler vasıtasıyla algılamıyorsa... 

Sonuçta, her şey aslında çok basittir, dostlarım. 

 

Bu masanın ikiye bölündüğünü düşünelim (bölmüyorum, sadece anlamanız için 

masayı bölüyorum). Benim için sol taraf ve sağ taraf var, sizin için tam tersi - fark 

etmez. Bu taraf Tanrı'nın dünyası, bu taraf da şeytanın dünyası. Ve böylece kişi kendisi 

için daha faydalı olan, kendisi için daha ilginç olan yeri seçer. Tam olarak bir ya da 

diğer tarafın seçimiyle doğmuştur, ama ne burada ne de orada olduğunda... Burada her 

şey maddeseldir, burada her şey bilinç perspektifinden, üç boyutluluk perspektifinden 

açık, anlaşılabilir ve açıklanabilirdir. 

 

Yine de, tekrar söylüyorum, her insan, en köklü ve iflah olmaz ateist bile, tövbe 

etmemesinin ve Tanrı'yı tamamen inkarının başlangıcında her zaman iki taraf 

olduğunu hissetmiştir: hem Ruhsal Dünya hem de maddi dünya vardır, yani kaçınılmaz 

olarak ölü olan - şeytanın dünyası. Ve o her zaman yol ayrımında durdu. Ama kim neyi 

seçer? Burası ve orası arasında tereddüt edenler ve hiçbir yere varamayanlar var, ama 

alt benlik haline geliyorlar. Neden? Hayatı kazanmak için, Ruhsal Dünya tarafında 

sabit kalmanız, burada Tanrı'ya hizmet etmeniz gerekir. 

 

Eğer hizmet etmez ve hiçbir şey yapmazsanız (inkar etmezsiniz, ama hiçbir şey 

yapmazsınız, büyümezsiniz), o zaman kaçınılmaz olarak ölümden sonra pek de iyi 

olmayan bir kadere sahip olursunuz. Ama kişi belirli koşullar nedeniyle seçimini 

bilerek yaptığında, çünkü Tanrı'ya davrandığında, bilinçten çok şey duyduğunda, başka 

yerlerden Tanrı'nın size bir şey borçlu olduğuna dair telkinler duyduğunda... Tanrı bir 

cin değildir, kimseye bir şey borçlu değildir ve kimse için bir şey yapmaz. O size en 

büyük ve en önemli şeyi verdi - size bir şans verdi. Ancak yine bilinç diyor ki, "Tanrı 

varsa dünya da iyi olmalı, senin için her şey yolunda gitmeli, sana bakmalı, hasta 

olmamalısın, fakir olmamalısın ya da başka bir şey olmamalı, hiçbir sıkıntın 

olmamalı." Peki, öyle değil mi? "Bu tür bir Tanrı, evet... 

 



Eğer O var olsaydı, O'nu severdim, O beni korurdu, ben istediğimi yapardım, istediğim 

gibi yaşardım ve O da bana hizmet ederdi." Bu size "Balıkçı ve Balık Masalı"nı 

hatırlatmıyor mu, kırık yalaklı yaşlı kadın gibi, değil mi? Gerçekten de, bilinç dikte 

ettiğinde, ihtiyacı sonsuzdur. Tam da şu kişi hakkında bir örnek vermiştik... Bugün 

futbolla ilgili bir örnek verdiniz, "Şu numara gol atsın," diye... Sonuçta bilinç her 

zaman insanla alay edecek, ona işkence edecek, onu sınayacak ve hizmet etmeye 

zorlayacaktır. Öyle değil mi? 

 

T: Basitçe… Öyle.  

 

Zh: Doğru. 

 

IM: Şeytan doyumsuzdur ve bu yüzden "Tanrı şeytana hizmet ettiğinde iyidir" mi? 

Arkadaşlar, böyle sorular soracak kadar aklınız başınızda mı? Bu sadece... Aklın 

mantığıyla bile bana tamamen mantıksız geliyor. Tanrı asla şeytana hizmet etmez ve 

onun arzularını yerine getirmez, çünkü Tanrı'nın anlayışına göre şeytan bir illüzyondur, 

sizin papatyanızdır. Programın başında papatyadan bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? 

Ve neden hizmet etmiyorsunuz... küçük bir hamamböceği var (oraya tırmandı) ya da 

papatya dişi organın altında bir yerde bir böcek var, artık hatırlamıyorsunuz bile. Ve 

şimdi sizden varlığınızı kanıtlamanızı talep ediyor. Ona daha fazla nektar, yumuşak bir 

yatak vermenizi ve bu böceklerden birkaçını davet etmenizi talep ediyor - o zaman size 

inanacaktır. Bunu komik bulmuyor musunuz? Tanrı neden papatyayı ve daha da 

kötüsü böceği memnun etsin ki? 

 

Oysa bunlar bile kıyaslanamaz şeylerdir. Şimdi size verdiğim bir örnek, yani maddi bir 

örnek, çok büyük bir örnek. Ve çok sayıda dünya ve bu dünyalarda çok sayıda galaksi 

ve bu galaksilerde böceklerle dolu çok sayıda papatya hayal edin. Ve Tanrı herkese 

hizmet etmeli mi? O'nun sizin için kim olduğunu düşünüyorsunuz? Görünüşe göre 

şeytanın megalomanisi sınırın ötesinde. Ve insan bu dürtülere yenik düştüğünde, sonuç 

şudur: Kendinizi bu kadar yücelttiğinizde yüzyıllar boyunca yuvarlanmayı hak etmiyor 

musunuz? Kimsiniz siz? 

 

T: Söyledikleriniz de ilginç bir örnek. Sen aslında kimsin? Sistem insanı kendi 

"benine" o kadar daraltıyor ki, bir durumun ne kadar çok tuzak kurduğunu göremiyor... 

 

IM: Elbette. Onu daraltmıyor, onu yüceltiyor, onu öyle bir seviyeye yükseltiyor ki 

Tanrı bile ona hizmet etmek zorunda, ona bir şey kanıtlamak zorunda. Ve neden? 

Çünkü kişi burada olduğunu, bu dünyaya geldiğini hisseder; doğduğu için, burada 

olduğu için, her şey boşuna değil demektir. Ve her ne türden olursa olsun... Tanrı'nın 

ya da dünyanın varlığının desteklenmesi, inkar edilmesi - bir şeyler yanlış: "Buraya bir 

misyonla geldim." Herhangi bir insan buraya hangi görevle geldi? Hayatı elde etmek 

için, bir Melek olmak için. Bir insanın tek misyonu Melek olmaktır, ölümsüz bir varlık 

olmaktır, Ruhsal Dünyanın bir parçası olmaktır. Tek görev budur. Bu dünyadaki diğer 

her şey anlamsız, aptalca ve gerçek dışıdır, çünkü Ruhsal Dünya ile hiçbir ilgisi yoktur. 

 



Ancak, olma yolunda... yine, yol budur ve yol hizmettir, bu bir kez daha insanın kendi 

üzerinde çalışmasıdır, öyle değil mi? Aslında bunun zor olduğunu söylüyorlar. Ama 

zor olan nedir? Şeytana hizmet etmeyin - hepsi bu. Tanrı'yı unutmayın, birleşmek için 

çabalayın ve bir olun, çünkü daha kolay bir şey yoktur. Mutlu yaşayın, sevinin, sevin, 

var olduğunuz sürece Hayata erişin ve o sizinle kalacaktır. Ama bilinç size "şunu 

istiyorum", "burada şöyle davranmak", "şu kişiyi kandırmak", "oraya gitmek", "burada 

sihir yapmak", "burada bir dilek tutmak" dediğinde ve siz hepsini finanse etmeye 

devam ettiğiniz zaman, ölüleri elde ettiğiniz zaman, ölüler için savaştığınız zaman, 

Diri'yi unuttuğunuz zaman - ama burada, bir alt benlik haline gelmenizde adaletsizlik 

nerede? Bence bu adil olmaktan da öte. 

 

Zh: Doğru, sanki insanlar bunun sadece Ruhsal Dünya için çabalamak olmadığını, 

bunun bir ihtiyaç, tam olarak yaşamsal bir ihtiyaç (IM: Elbette), yani nefes almak gibi 

hayati derecede önemli bir ihtiyaç olması gerektiğini anlamıyorlar. Tıpkı sizin (IM: 

Kesinlikle doğru) programlarda doğru bir şekilde söylediğiniz gibi, aslında insan tüm 

bu arzulara, tüm bu maddi zevklere, egoizminin tatminine, tüm bu çılgınlıklara 

harcayarak... (IM: Boş şeylere) boş şeylere, doğru, yaşamsal güçlerini harcıyor ve 

bunun bedelini tam olarak alt benlik durumuyla ödemek zorunda kalacağını anlamıyor, 

yani değerlendirmiyor. 

 

IM: Kesinlikle. İnsan bu dünyada neyi başarmış olursa olsun, bunların hepsi bir 

illüzyondur. Ve o neşeyi verme. Örneğin, güç için çabalayan bir insanı ele alalım. Ve 

güç nedir? Daha yakından bakalım. Güç ve zenginlik destekleri olmayan bir 

merdivendir. Katlar arasında yer alan ve bir süreliğine tırabzanlara tutunarak 

çıkabileceğiniz sahanlıklı merdiven değil, sıradan bir merdiven, en sıradan merdiven 

dedikleri gibi, bir bahçe merdiveni, ama desteksiz. Ve şeytanı memnun etmek için bu 

güç merdivenine tırmanmak için, havada dengenizi korumaya çalışır ve bu merdiveni 

yavaş yavaş tırmanırsınız. 

 

"Ve gücün zirvesi - bu nedir?" diyorlar. Gücün zirvesi, tutunabileceğiniz hiçbir şeyin 

olmadığı merdivenin en üst noktasıdır. Dengenizi korumaya çalışarak durursunuz 

çünkü bilirsiniz ki yanlış bir hareket yaparsanız aşağı düşersiniz. Öyle değil mi 

dostlarım? Ve bu düşüş acı verici olacaktır. 

 

Zh: Sadece bu hedeflerin peşinde insanlar gerçekten her şeyi yaparlar... 

 

IM: Yaparlar, elbette. 

 

Zh: Evet. Şöyle bir yanlış anlaşılma var: "Ama ben kendim üzerinde çalışıyorum", 

değil mi? "Manevi olarak yaşıyorum, yani ruhsal uygulamalara belli bir yüzde 

harcıyorum, bazı toplantılara katılıyorum, manevi literatür okuyorum, bu da Tanrı'ya 

yaklaştığım anlamına geliyor", ama bunun her anda yaşam olduğu anlayışını 

kaybediyorlar, yani bu seçim... 

 

IM: Kesinlikle. Yine neye geliyoruz? Son altı bin yıldır alışkın olduğumuz şeye. 

Geliyorsunuz, bir mum yakıyorsunuz, bir ayine katılıyorsunuz... belli bir ayine 



katılıyorsunuz ve sonra tekrar şeytana hizmet etmeye gidiyorsunuz... Yani, masanın sol 

yarısına bile girmiyorsunuz, buraya ortaya geliyorsunuz (dininiz ne olursa olsun 

tapınağınız burası). Buraya geliyorsunuz, dua ediyorsunuz, tövbe ediyorsunuz, 

Tanrı'dan daha fazla maddi şey istiyorsunuz, kendiniz için daha iyisini istiyorsunuz ve 

şeytana hizmet etmeye geri dönüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani, onun dayatması 

altında yaşamaya. Oysa Hayatın kazanılması nedir? Yine, insanın bir an için bile olsa 

Ruhsal Dünyadan ayrılmaması anlamına gelir. "Bu gerçekten zor, bu imkansız" derler. 

Durun, neşe, sevgi ve mutluluk içinde yaşamakta zor olan nedir? Gerçekten de onu 

bırakmamak.  

 

Neden "Dünyamız bu kadar karmaşıkken nasıl neşe ve mutluluk içinde yaşayabiliriz?" 

diyorlar? Dünyanız karmaşık dostlarım, çünkü siz bu tarafta şeytanın diktesine göre 

yaşıyorsunuz. Ve Ruhsal Dünyada yaşamaya başladığınızda, şeytanın bu tarafının 

yalnızca bir yaygara olduğunu mükemmel bir şekilde anlarsınız. Her şeyin geçip gittiği 

boş bir yaygaradır. Burada her şey geçer, hayat bir an gibi akıp gider. Gerçekten de 

çok hızlı geçer. Ama bu (ruhsal taraf) sürekli bir his verir. İnsan Hayatı kazandığında 

ne olur? İçinde, zaman anlayışını kaybeder. Neden? Çünkü bedeninin içindeyken bile 

onun yaşlanmasını, yıpranmasını ve parçalanmasını izler. Bu tıpkı bir şoför gibidir: bir 

araba kullanır ve arabanın giderek nasıl bozulduğunu görür ve yeni bir arabaya ihtiyacı 

olduğunu anlar. Ama kişi Hayatı kazandığında, şunu çok iyi bilir: "Tanrı'nın izniyle, 

bu yakında durur ve artık yenisine ihtiyacım kalmaz, çünkü yeterince yaşadım." 

 

Zh: Evet ve aslına bakarsanız, bu durumda reddetmediğini anlar - sadece bu maddi 

dünyayla ilgilenmez. Tamamen farklı bir ilgiye sahip olur. 

 

IM: Doğal olarak. Bazı insanlarda bilinç şöyle demeye başlar: "Nasıl yaşayacağım? 

Akrabalarım, yakınlarım ve sevdiklerim var..." Yine de bu hiçbir yere gitmiyor: işiniz 

hiçbir yere gitmiyor ve bedeninize bakmanız gerekiyor (bunu birçok kez konuştuk). 

Akrabalara ve yakın insanlara karşı sorumluluk kavramı da devam ediyor. Sorumluluk 

kavramını vurguluyorum. Bunların hiçbiri ortadan kalkmıyor ve hiçbir yerde yok 

olmuyor, ama tüm bunlara dikkatinizin yalnızca %10'unu harcıyorsunuz ve bu 

fazlasıyla yeterli. Bu arada, bu dikkat şeytanın Tanrı'ya hizmet etmesi için yeterlidir 

ama Tanrı'nın şeytana hizmet etmesi için değil. Hizmetin anlamı budur: bilinci 

disiplinli olmaya ve sizin için çalışmaya zorlamak. 

 

Her şey basit: bazı düşünceleri kabul eder ve diğerlerini kabul etmezsiniz. Bu bir radyo 

gibidir: hoşunuza gideni açarsınız ve hoşunuza gitmeyen bir program varsa, onu 

kapatır ve dinlemezsiniz. Bu da aynen böyledir.  

 

Zh: Neden kızıyorsunuz? Her şeyden önce... 

 

IM: Neden kızgın olalım? Doğru. Ve kim öfkeli? Aslında kim öfkeleniyor ve kim 

Tanrı'ya, her şeye, her şeyden çok küfrediyor? O arayış içinde, mücadele içinde, 

savaşıyor, Tanrı'nın var olmadığını, tüm bunların saçmalık olduğunu kanıtlamaya 

çalışıyor (Zh: Enerjisini ve dikkatini buna harcıyor, evet)... Kim? Şeytan. Ve bununla 

başka kim ilgileniyor? İnsanın kafasındaki şeytandan başka kimse. Peki, öyle değil mi? 



Dünya bu şekilde düzenlenmiş. Şeytan neden bu şekilde savaşıyor? Çünkü şeytan 

herkes için, herhangi bir alt benlik için savaşır. Neden? Çünkü bu yiyecektir. İyi bir 

sahip olarak, keçisinin sağlığı için savaşır. Keçi sağlıklı olmalı ve bol süt vermelidir, o 

zaman iyi bir keçidir. Eğer bir keçi hastaysa ne yapar? Onu tedavi eder. Şeytan da öyle 

yapar. 

 

Bir insan ruhsal olanla ilgilenmeye, ruhsal olan hakkında düşünmeye başlar başlamaz, 

sahibi hemen gelir ve onu tedavi etmeye başlar. Ve tedavi sürecinde şunu açıklamaya 

başlar: "Bu imkansız, böyle bir şey yok. Bırakın sana kanıtlasınlar, bırakın sana 

versinler. Eğer Tanrı var diyorsan, o zaman senin için bir şey yapsın, bir mucize 

göstersin, kanıtlasın." Tanrı varlığını şeytana kanıtlayacak... Bu bir paradoks. 

 

Т: Ayrıca, Igor Mikhailovich, insanlar Benlik ve Ruhsal Dünya ile ilgili sorular 

soruyorlar: "Bir insan Melek olduğunda, onun Benliğine ne olur? Benlik korunur mu 

ya da bu Benliğin herhangi bir şekilde kendini tanımlaması korunur mu?" 

 

IM: Bir yumurta hücresi ile birleşme gerçekleştiğinde bir spermatozoona ne olur? 

Spermatozoon kimliğini koruyor mu, yoksa bir mutasyon mu meydana geliyor? Sadece 

bunun fraktal olduğunu söylüyorum (T: Yeni bir şey oluşuyor...). Ancak burada madde, 

orada ise Ruh (bizim ifade etmeye alışkın olduğumuz şey) seviyesinde. Demek 

istediğim, Benlik ikilidir, kaçınılmaz olarak aynı anda hem ölü hem de diridir. 

Dolayısıyla, tam olarak Benlik olarak insanın kendisi neyi finanse edeceğini seçmeli 

ve bunu arzulamalıdır. Ve Benliğin arzusu her zaman Tanrı'ya yöneliktir. 

 

Oysa, bilinç her zaman ne için çabalar? Benliğin ölümü için, çünkü bu onun için 

faydalıdır, bu bir keçidir, bu onun için besindir. Ne yapacaktır? Benliğin ölmesi için 

(bizim anlayışımıza göre) her şeyi yapacaktır, böylece o bir alt benlik haline gelecektir. 

Öyle değil mi? Ancak, Benlik farklı bir şey hisseder. Herkes dikkatle dinlediğinde 

hisseder. Oysa bilinç hemen ne anlatmaya başlar (özellikle de bilinç vasıtasıyla 

hissedenlere)? Hemen "Bu imkansız", "Yanlış bir şey hissediyorsun", "Hepsini hayal 

ediyorsun", "Bunu sana aşılamışlar", "Kandırılmışsın", "Adil olan sadece benim, sen 

ise bir alt benlik olmak zorundasın" demeye başlar. Arkadaşlar, böyle şeyleri 

dinlediğinizde, daha sonra Tanrı'nın adaletsiz olduğunu söylemeyin. 

 

Zh: Doğru... bu da paranormal konulardan biri, insanlar klinik ölümden sonra çeşitli 

haller tanımlıyorlar. Tam olarak böyle bir durum sıklıkla tarif ediliyor ve 

popülerleştiriliyor, kişinin ışık gördüğü, mutlu, hoş, rahat, neşeli ve parlak hissettiği. 

Yani, tam olarak böyle parlak ve güzel sıfatlar var. Bununla birlikte, hastaların 

kendileri bile bazı cehennemi duyumsamalar yaşadıkları zaman hislerini ifade etmekte 

genellikle çok yalındırlar: ateşte yanmak... 

 

IM: Tüm bunlar aslında çok basit. Birincil bir durum vardır. Fiziksel bedenin ölüm 

halinden sonra, kutupsal yapılar (bilinç, Benlik, vs.) maddi yapıdan koptuğunda, o 

zaman fiziksel bedenden birincil kurtuluş parlak ışık ve özgürlük olarak hissedilir; 

fiziksel baskı ortadan kalkar. Sonuçta, aslında, yapıda ikamet ederken, hem bilinç hem 

de Benlik baskı deneyimler, kapalılık deneyimler. Yani... biz bunu algılamayız çünkü 



bu şekilde var olmaya alışmışızdır. Şöyle imgeleyin: bir sırt çantası ile yürüyorsunuz. 

Doğuyorsunuz: bir sırt çantası takıyorsunuz - ve yavaş yavaş oraya tuğlalar ekleniyor. 

Yürüyorsunuz ve fark etmiyorsunuz, bu sizin devredilemez bir parçanız. Sonra hop - 

sırt çantası çıkarılır. Ne hissedersiniz? Hafiflik, özgürlük (Zh: Rahatlama). Ve bu 

renkler tam olarak birincil kopuştadır. 

 

İnsanlar birincil kopuş sırasında hayata döndürülüp geri getirildikleri zaman, onlar için 

her şey her zaman parlak renklerde olur. Ama biraz daha ileri gittiklerinde - birazcık 

ileri - gerçeklik başlar. Oradan başarıyla diriltilenler, biraz daha ileriye gidenler, orada 

renkler doğal tonlara bürünür, orada alt benlik başlar, orada baskı ve geri kalan her şey 

vardır. Elbette, diyelim ki Melek tarafına geçenler, eğer biraz daha ileri gitmişlerse, 

bunlar yeniden canlandırılamazlar. Neden? Özgürlüklerini kazandıktan sonra asla geri 

dönmezler. Onu dışarı çekmek için, örneğin bir insan klinik ölümde uzun bir süre 

geçirdiğinde, uzun bir süre sonra bile, sadece bir alt benlik olmaya yazgılı olduğunda 

onu o taraftan çekmek mümkündür. Aziz olarak adlandırılanlar ise, eğer gerçekten 

meleksi füzyona ulaşmışlarsa, onları diriltmek gerçekten son derece zordur. Bunun 

başarılı olduğu böyle vakalar hatırlamıyorum. Geri dönmezler. 

 

Kameraman: Mümkünse klinik ölüm konusuna değinmek ilginç... Peki komada ne 

oluyor? Çünkü komada da mutluluk ya da mutsuzluk olduğu anlatılır, orada... 

 

IM: Ama söylediğimiz gibi aynı şey. Bunlar bitkisel hayat halleridir. Geniş ölçüde, 

koma durumunda Benliğin birincil bilinçten tamamen kopması gerçekleşebilir. O kişi 

için aylar geçebilir, oysa o seviyede bu bir anlıktır, yani burada mesele biraz... 

 

Kameraman: Evet, bu cehennem acılarına ulaşmamaları için... 

 

IM: Doğal olarak. Yani, bu sıradan bir durumdur, uyku ve dinlenme, yani 

bağlantısızlık durumudur. Her parça ayrı ayrı var olur ama bir arada olduklarında, 

diyelim ki bilincin dikkatiyle beslendiklerinde, o zaman kişi aktiftir. Bu durumda ise, 

uyku sırasında olduğu gibi hareketsizdir ve bu kadar, bu nedenle neler olduğuna dair 

hiçbir hatıra yoktur. 

 

Kameraman: Ve eğer hafıza varsa, o zaman bu insanlar daha sonra büyüye girerler... 

 

IM: Büyüye, bu her zaman böyledir. Bilinç genellikle daha sonra her türlü oyunu 

hazırlar. Sonuçta bilinç çok şey duydu, büyü yapmak istiyor, dikkatleri üzerine çekmek 

istiyor ve bunu kendine dikkat çekmek için bir manipülasyon olarak kullanıyor. Yine, 

ilk etapta Benliğin dikkati kadar etraftaki insanların dikkatine de ihtiyacı vardır. 

Sistemden gelen her türlü spekülasyon ve zihniyetin yanı sıra neler olduğunu 

anlatmaya başlar. 

 

T: Benlik ile ilgili sorular da var. Bilincin aslında korkuya dayanan bir kendini koruma 

içgüdüsüne sahip olduğu söylenir. Benliğin kendini koruma içgüdüsü var mıdır, 

örneğin korkunun karşıtı olan sevgi içgüdüsü? 

 



IM: Hayır, hayır. Bunların farklı şeyler olduğunu anlamalısınız. Bilinç açıkça anlar; 

bilinç sistemin bir parçasıdır. Birincil bilincin de kendini koruma içgüdüsü vardır. 

İkincil bilincin belirgin bir kendini koruma içgüdüsü vardır. Birincil bilinçte bu daha 

az belirgindir ama yine de belirgindir. Yine de, burada da, ikincil bilincin diktesi 

altında, kişi aptalca şeyler yapabilir. Siz ve ben bunu daha önce tartışmıştık, örneğin 

bir vincin üzerinde tek koluyla asılı durup selfie çekerken. Neden? Gurur, kendini 

koruma içgüdüsünün bile önüne geçer. Bilinç, birilerinin dikkatini çekmek, iyi bir yem 

elde etmek için bu tür riskleri bile alır. Bunlar aptalca şeylerdir. Oysa Benliğin kendini 

koruma gibi bir içgüdüsü yoktur, bir arzusu vardır. Ancak, özlem bir kendini koruma 

içgüdüsü değildir. Neden? 

 

Çünkü kendini koruma içgüdüsü açısından, bu durumda yaşam mücadelesinde 

kesinlikle bilinç kazanır. Neden? Çünkü maddi dünya hakkında net bir anlayışa 

sahiptir. Ve bir anlayışa sahiptir (birincil olan az gelişmiş bir anlayışa sahiptir)... 

ikincil bilinç alt benliğin ne olduğu ve diğer her şey hakkında net bir anlayışa sahiptir. 

Bu zaten sistemin bir parçasıdır. Ve bunu açıkça anlar ve programını anlar: Benliğin, 

Tanrı korusun, ölümsüz bir Melek haline gelmemesi için ne yapması gerektiğini, 

çünkü bu onlar için bir kayıptır, onlar için... birincil bilinç için bu tam bir ölümdür, 

ikincil olan için de büyük bir kayıptır, kârsızdır. 

 

Oysa Benlik kendi özlemini anlar, Yuva duygusuna sahiptir, adalet ve neşe duygusuna 

sahiptir, uğruna çabaladığı bir Hayat duygusuna sahiptir. Ancak, bu dünyayı yalnızca 

birincil bilincin diktesiyle algılar. Sorun da budur. Yine de, aslında bu gerçekten adil - 

seçim... Sonuçta, hissediyorsunuz ve hisler duygulardan ve bilinçten, bilincin dikte 

ettiklerinden çarpıcı biçimde farklıdır. Hava ve toprak gibi diyelim. Yani katı, kaba 

malzeme ile havai olan - aradaki fark çok büyüktür. 

 

Zh: Evet, yukarıda klinik ölüm durumu hakkında söyledikleriniz bağlamında, 

insanların ağrı konusunda da kafaları karışık. Ağrıyı kim hisseder? Benlik mi yoksa 

bilinç mi? 

 

IM: Benlik ağrıyı algılar, ama ağrıyı hisseden ve deneyimleyen tam olarak bilinçtir, 

birincil bilinçtir. İkincil olan hissetmez, birincil olan hisseder. Neden? Çünkü ana dürtü 

tam olarak onun üzerine gelir. Bununla birlikte, ağrıyı algılayan Benliğin dikkatini 

odaklar (yine de "algılar" - deneyimlediği veya hissettiği anlamına gelmez), ama bu 

sinyal çoğunlukla bedenmizle, ağrımızla yakından ve doğrudan etkileşime girer... Ağrı 

nedir? Bunu çözelim. Bu bir sinyal, bir elektrik sinyali, bir itkidir. Bu itki neye yol 

açar? Belirli bir nöron grubunun daha güçlü ya da daha zayıf uyarılmasına. Bu birincil 

bilinç tarafından algılanır, bunu hisseden birincil bilinçtir. Ama yine, bu hipnoza 

müdahale etmek yeterlidir - ve ağrı kaybolur, değil mi? 

 

Örneğin Kashpirovsky'yi hatırlayalım. Kişi hipnotik etki altında acı hissetmediği 

zaman. 27 dikiş - bu oldukça ciddi. Karın ameliyatı yapılıyordu ve ne göz bebeğinde 

büyüme ne de mimik reaksiyonu vardı, kişi konuşuyordu ve her şey iyiydi. Hepsi 

kamerada, böyle bir online modda yapıldı ve hiç ağrı hissetmedi, hiçbir rahatsızlık 

yoktu. Ağrı nedir? Bu iyi bir soru (T: Bilgi). Yoğun bir şekilde iletilen bir bilgi, bir 



tehdit olarak rahatsız edici ya da tehdit değil. "Tehdit" kavramı ortadan kalkar kalkmaz, 

ağrı büyük ölçüde azalır. 

 

Yine, ağrı kavramına doğru yaklaşımla, ağrı %80 oranında kaybolur; Duygusal 

renklenme ortadan kalkar ve kişi kendi üzerinde çalışırken bunun farkına varır varmaz 

ağrı azalır. Ya da dedikleri gibi, ağrıya karşı alışkanlık vardır. İnsanın kendini ağrıya 

alıştırması mümkün değil. Neden? Çünkü o uyarılmaya yol açan bir tahriş edicidir. 

Asıl soru, bilincin buna karşı nasıl bir tutum takındığı, neyi yorumladığıdır. Bunu 

basitçe açıklamama izin verin. Hayal edelim: çalıştığımız bir şirketimiz var. Her şeyi 

finanse eden bir yöneticimiz var - Tatiana, ele alalım - örneğin bir müdür. Yönetici 

birincil bilinçtir. Tatiana Benliktir, tüm fonlar ondadır. Zhanna gelir ve "İşte bir ürün, 

acilen satın almanız gerekiyor, şu kadar miktara ihtiyacım var" der. 

 

Yönetici (birincil bilinç) olarak Tatiana'ya dönüp, "Bak, burada iyi bir ürün var, acilen 

şu kadar paraya ihtiyacım var" diyorum. Para veriyor - bu dikkattir. Bunu ikincil 

bilince aktarıyorum (bu durumda) - ve her şey başlatıldı, çark dönmeye başladı, malları 

satın aldık, sonra her şey. Ancak, başka bir seçenek daha var. Diyelim ki bir şeyin 

zarar gördüğü bilgisi geldi: depolar yanıyor. Yönetici olarak "Depolar yanıyor!" derim. 

Endişeleniyorum çünkü ben sorumluyum, ben yöneticiyim, ben finansal olarak 

sorumluyum, benim için acı ve ıstırap. Oysa, o ne yapıyor? Endişelenmiyor, değil mi? 

Böyle bir sürü şirketi ve deposu var, çok fazla endişelenmiyor. 

 

Çok endişeliyim, ben yöneticiyim, bu depodan ben sorumluyum. Onun içinse bu 

sadece biraz para kaybetmek. Peki, ben ne yapıyorum? Onun dikkatini daraltıyorum, 

diğer depoları unutuyor ve canla başla yardım etmeye başlıyor: tüm itfaiyecileri arıyor, 

tüm bağlantılarını devreye sokuyor, yangını daha hızlı söndürmek için tüm dikkatini, 

bugün sahip olduğu tüm finansal kaynakları harcıyor. Böyle bir şey, mecazi olarak, 

tam net değil, yaklaşık olarak böyle. 

 

Т: İlginç... Bundan başka, Igor Mikhailovich, insanlar ruhsal gelişimle ilgili sorular da 

soruyorlar, çeşitli olumsuz düşünceleri ve genel olarak olumsuzluğu basitçe 

reddettiğinizde, Kutsal Ruh ile dolmak o zaman mı gerçekleşiyor, yoksa böyle bir 

durumda insanın, Benliğin ruhsal gelişimi gerçekleşiyor mu? 

 

IM: Hayır, durun, her şey çok basit. Tüm olumsuz düşünceleri reddediyorsunuz, değil 

mi? Ama hangi düşünceleri saklıyorsunuz? 

 

T: Bu düşünce akışını ortadan kaldırmak imkansız, doğru. 

 

IM: Bu rüzgârın esmesini yasaklamakla aynı şeydir. Yine de esmeye devam edecektir. 

Değil mi? 

 

T: İyi bir şeye geçmek yalnızca bir başlangıç aşaması mıdır? 

 

IM: Kesinlikle doğru. İyi bir şeye geçmek - ve burada neye geçiyorsunuz ve ne için 

çabalıyorsunuz? Her şey bununla başlar. Diyelim ki bir insanın ruhsal olarak gerçekten 



gelişebilmesi için... Ruhsal gelişim nedir? Dediğin gibi Kutsal Ruh'la dolmaktan başka 

bir şey değildir, değil mi? Gerekli olan nedir? Bu yönde çalışmak gerekir, yani kişinin 

dikkatinin gücünü yalnızca olumlu düşüncelere değil, aynı zamanda eylemlere, 

harekete, masanın sol tarafındaki harekete de vermesi gerekir. Değil mi? İşte o zaman 

dolarsınız. Ama eğer sadece oturuyor ve hiçbir şey yapmıyorsanız - özür dilerim, çıkış 

oradayken siz olduğunuz noktada kalırsınız. Dolayısıyla, hareket etmelisiniz. 

 

Bu nedenle, sadece olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak Kutsal Ruh'la dolmak 

anlamına gelmez. Yine şu noktaya gelelim: insan, deyim yerindeyse... Her insanda 

Kutsal Ruh'un bir parçacığı vardır, onda Hayat vardır. Oysa ondaki Hayat ebedidir - bu 

Ruh'tur. Kısmen, geçici hayat da vardır ama geçici hayat da ne vasıtasıyla desteklenir? 

Prana, Allat ve diğer her şey. Yani, ne söylersek söyleyelim, tüm bunlar... kaynak hala 

aynı, değil mi? Anlamı, gücü ve Tanrı'nın Sevgisi. 

 

T: Ayrıca Igor Mikhailovich, hisler aracılığıyla algılama ile ilgili bir soru sormak 

istiyoruz, çünkü insanların hisler aracılığıyla algılamanın gerçekte ne olduğunu sıklıkla 

karıştırdıkları gerçeğiyle karşılaşıyoruz. "Evet, hisler aracılığıyla çok güçlü ve derin bir 

algım var..." diyorlar. 

 

IM: “Kuvvetli ve derin…”  

 

T: "Çok güçlü bir sezgi, diğer insanları hissediyorum." 

 

Zh: "İçgüdüsel bir hisle doğmuşum." 

 

T: Doğru, “İçgüdüsel bir hisle doğmuşum" 

 

Zh: "Her şeyi hissediyorum, diğer insanları hissediyor ve anlıyorum." 

 

IM: Şimdi başlayalım: eğer diğer insanları hissediyor ve anlıyorsa, yine, ne seviyede? 

Birincil bilinç seviyesinde mi, ikincil bilinç seviyesinde mi (buna sahip olduğu 

vasıtayla) yoksa Benlik konumundan mı? Sonuçta bu kolayca tespit edilebilir. Bu, 

açıkça meydana geldiği zaman, ruhsal konumdan meydana geldiği zaman, bir insanı 

olduğu gibi hissettiğinde, deyim yerindeyse... Her şeyden önce, genel olarak 

konuşursak, bu algı daha çok enerji yapısal seviyesinde ortaya çıkar, maddi seviyede 

değil. Oysa, farklı bir şey, diyelim ki, bir insanın olumsuzluk içinde olduğu zamandır 

(yine, aslında tüm bunları birincil bilinç konumundan ve onun değerlendirmesi altında 

algılar ve hisseder). Ve burada net bir ayrım vardır: ne hissettiği ve sizin de 

söylediğiniz gibi çocukluğundan beri geliştirdiği bir tür "içgüdüsel his". Her ne kadar 

pek çok insan (hatta pek çoğu değil, ama tüm insanlar) dünyayı daha çok hisler 

aracılığıyla algılasa da, daha sonra tam olarak bilinç ile algılamanın baskın konumuna 

alışırlar. 

  

Zh: Doğru, bir de öyle bir nokta var ki, insanlar sözde hissettikleri şeye kendileri 

yatırım yapabiliyorlar ve daha sonra buna inandıkları için gerçek oluyor... 

 



IM: Tekrar büyüye dönüyoruz - bunlar bilincin oyunları. O hissetmişti, bu gerçek oldu 

- ve oyun başladı. "Hissediyorum - gerçekleşiyor, hissetmiyorum - gerçekleşmiyor" - 

sonuçta tüm bunlar birer oyun. 

 

Zh: Doğru, ya da batıl inançlar konusu. Bilirsiniz, insanlar aslında bir şekilde zaten 

anladıkları soruları da sorarlar... neye yatırım yaparsanız onu alırsınız. Ancak batıl 

inançlardan kurtulamıyorlar, yani... nasıl davranmalı... "kara kedi yolunu kesti" gibi? 

 

IM: Tekrar belirtmek gerekirse, batıl inançlar da bir geleneğin parçasıdır. Bir kedi 

yolunuzu keser: her şeyi bilir ve anlarsınız, ama her ihtimale karşı, dedikleri gibi, 

omzunuzun üzerinden tükürürsünüz, ceketinizin bir düğmesini tutarsınız, gözlerinizi 

kapatırsınız ya da başka bir şey yaparsınız... ya da biri önce geçene kadar beklersiniz. 

Bu daha çok böyle bir gelenek seviyesi, büyü değil, daha çok bir oyun. Oysa gerçekten 

bunlarla yaşayan insanlar var... onlar işaretler ararlar.  

 

T: Tezahürlerin mucizeleri. 

 

IM: Doğru, bazı mucizeler ve başka her şey. 

 

Zh: Ancak, bu gibi durumlarda onları kim harekete geçiriyor? 

 

IM: Bilinç. Yine, tüm gelenekler bir çocuğun seviyesinde belirlenmiştir. Yaşam boyu 

çocuğumuz birincil bilinçtir. Tüm bunlar onun damgaları, onun oyunlarıdır. Burada 

prensip olarak korkunç bir şey yok: isterse oynayabilir. Önemli olan, diyelim ki bir 

insan sistemden özgürlüğünü kazandığında bile şunu çok iyi anlamasıdır: kedi kedidir. 

Hangi yöne ve nasıl yürüdüğünü neden önemsiyorsunuz? Ama bilinç onun gözlerini 

kapatmasını ya da önce birinin geçmesini beklemesini istiyor. Bunlar onun sorunlarıdır, 

bilincin sorunlarıdır, oysa siz huzur içinde araba sürebilirsiniz. 

 

Zh: Canlı olmayan yaratıkların materyalizasyonu ilgili başka bir soru daha var, ama 

insanlar ruhsal seanslar için toplanıyor ve sadece ruhları çağırmıyor, tam olarak bir 

yaratığın materyalizasyonu gerçekleşiyor. 

 

IM: Hiçbir fark yok. Bu nasıl "sadece ruhlar değil" ya da başka bir şey olabilir? 

Gerçekten de, hayal edelim: dikkatlerinin gücünü (yüksek konsantrasyonla) kendini 

tezahür ettirmek için bir şeye koyan insanlar toplandı. Peki, ölü bir adam ya da 

herhangi birinin alt benliği gerçekten kendini ya da başka bir şeyi gösterecek ve onlarla 

temasa geçecek mi? Hayır, doğal olarak bu tür tezahürler gerçekleşir, ama dedikleri 

gibi güçlü medyumlar olmalı, sistem için ilginç olmalılar. Sistem için ilginç ve 

faydalıysa, evet, metafizik seviyede bile görünen bazı tezahürler meydana gelebilir, 

ancak bunlar çoğunlukla sadece oyunlar, illüzyonistler ve geri kalan her şeydir. Ama 

bu durum gerçekte de meydana geliyor. Aslında, diyelim ki çeşitli varlıkların ya da 

başka bir şeyin, kendini tezahür ettirebilen hayaletlerin tezahürü konusuna değinecek 

olursak... 

 



Hayaletler konusu da ilginç. İnsanlar bir hayalet yaratabilir mi? Yaratabilirler. Ama 

belli bir yasa var: belli sayıda insan olmalı. Masada oturan 5 ya da 7 kişi değil, çok 

daha fazlası. Bu özel imgenin ortaya çıkması için dikkatlerini o kadar yoğun bir 

seviyede vermeleri gerekir ki. Onun tezahürü için azami çaba göstermeleri gerekir ve o 

zaman gerçekten oluşabilir. 

 

Ancak çoğunlukla, hayalet maddi bir yapı değildir, daha çok süptil maddenin bir 

tezahürüdür ve kesinlikle onların pahasına var olacaktır, yani bu bir tür anlaşmadır. 

Örneğin, biz istiyoruz ki... Bu nasıl işliyor? Basitçe açıklayayım. Gerekli sayıda insan 

bir araya geldi, daha azı değil. Bu daha büyük bir sayı ile mümkündür, daha az bir sayı 

ile değil. Kaç kişi olduğunu söylemiyorum, yoksa insanlar bununla oynar. Bu pratikleri 

tarif edilmiş olarak bulmak mümkün olsa da, Tibet literatüründe daha ayrıntılı olarak 

tanımlandılar. Amaç nedir? Kendimiz için bir "tanrı" ya da bir tür cin yaratmak isteriz 

ve dikkatimizi onun belirli özelliklerine odaklamaya başlarız. Örneğin, bir 

yardımcımız olsun isteriz... Mickey Mouse, yani küçük bir fare. 

 

İşin en ilginç yanı, bir süre sonra bu yaratım sürecine dahil olan ve buna son derece 

odaklanmış olan herkes... Sadece oturup izleyen ve hiçbir şey yapmayanlar... onlar için 

bu işe yaramazdı. Gerçekten iyi bir girdi yapanlar ise etraflarında bir sürü farenin 

belirdiğini fark etmeye başlardı. Ve yoktan fareler ortaya çıkmaya başlardı, bu tezahür 

ederdi... - bunlar bunun çalışmaya başladığının ilk tezahürleridir. Sonra, daha fazlası 

var: tekrar toplandılar, bazı girdiler yapıldı, bir cine sanki maddi talepler var ve bir 

şekilde bir yerlerde bir şeyler başarılabilir, çalışmaya başlayabilir. İmkânsız denilen 

şeyler gerçekleşebilir, ama hepsi maddi dünyada, eğer bu sistem için hoş ve faydalı ise. 

Böyle şeyler vardır, ama bunun doğrudan alt benliğe giden bir yol olduğunu anlamak 

gerekir. 

 

Çünkü bunun bedelini hayatınızla ödersiniz, çünkü sizin yerinize siz değil bir başkası 

yaşayacaktır. Bu yüzden şöyle derler: "Bu yapılmamalı. Bu kabul edilemez. Sonunda 

iyi bir şey vermeyecektir çünkü burada masanın sağ tarafında elde ettiğiniz her şey 

burada kalacaktır. Yanınızda hiçbir şey götürmeyeceksiniz. Alt benlik, anılar ve 

yaşamın tüm pisliği dışında her şeyi kaybeder. 

 

T: Evet ve Bilgiyi aldığınız zaman, bu tür optik illüzyonlardan şüphe etmeye 

başladığınız bir an vardır. Yine de, insanlar gerçekten ne görüyor? 

 

IM: Hiçbir şey, bu aynı yanılsama, ama bu var. Ve burada, o brahmanlar bile tanrıları 

yarattıklarında muhtemelen bazı konularda haklı olabilirler: kime dua etmeli, kime dua 

etmemeli. Çünkü gerçekten de bir yanılsama yarattılar, dediğin gibi, optik bir 

yanılsama, tıpkı şu fare gibi, biraz var olmaya başladı. Ama bu ne tür bir tanrı? Bu bir 

illüzyon, bir cin bile değil. 

 

T: Bilincin insandan sürekli olarak bazı mucizeler talep etmesi ilginç bir nokta. 

 

IM: Bilinç her zaman talep eder, elbette. 

 



T: Ve aynı zamanda her zaman şüphe eder... 

 

IM: Bunu bir insandan talep etmez ama Tanrı'dan talep eder. İnsanın Tanrı'dan kanıt 

talep etmesini sağlar. 

 

T: Tanrı bir insanda enkarne olabilir mi? 

 

IM: Hayır, elbette olmaz. Anlamak için papatyamıza geri dönelim, tamam mı? Sevgili 

dostlar, deneyimizdeki papatyayı gerçekten hayal edenler ve orada, daha önce de 

söylediğimiz gibi, dişil organın altında bir yerde oturan bir tür küçük böcek var - 

kendinizi o böceğin içine koyabilir misiniz? Ve şimdi, bu tür soruları olanlar, hayal 

edin: sonsuz ve sınırsız olan her şeyi sonlu ve ölümlü olanın içine nasıl koyacaksınız? 

Sonsuz, sınırsız ve ölümsüz olanı sonlu, küçük ve ölümlü olanın içine? 

 

Ancak bilinç hemen "Tanrı her şeye kadirdir, her şeyi yapabilir" diyecektir. Ama bu 

durumda siz de her şeye kadirsiniz: üzerinde küçük böceklerin koştuğu bir papatya 

hayal ettiniz. Bir an için zihninizde hayali bir yaşam yaratmadınız mı? Üzerinde 

böcekler olan bir papatyanın varlığını yarattınız. Ve bu nedenle, bilinç oynamaya 

başlar, sistemin kendisi insanı manipüle etmeye, bu tür düşüncelerin akışını manipüle 

etmeye, insanı çıkmaza sürüklemeye başlar... insan, yani Benlik. Aslında Benlik her 

zaman ruhsal yoldadır, ama neden genellikle kendi alt benliğinin oluşumunu finanse 

eder? Tam olarak bu tür sorular, bu tür öneriler, bu tür yanlış anlamalar: "Tanrı her 

şeye kadirdir, her şeyi yapabilir, hatta görünebilir"... 

 

T: "Enkarne olur", evet... 

 

IM: Hatırlıyorum da bir çizgi film vardı, büyük ve güçlü bir büyücü kandırılmıştı. "Bir 

fareye dönüşebilir misin?" diye soruyordu. "Çizmeli Kedi" idi. "Tabii ki dönüşebilirim, 

ben her şeye gücü yeten bir büyücüyüm." der. Kedi der ki, "Sana inanmıyorum! Sen 

kolayca bir deve dönüşebilirsin, peki ya küçük bir fareye?" Büyücü bir fareye 

dönüşmüş ve kedi onu yemiş. Belki de sistem aynı şekilde Tanrı'nın da bedenlenmesini 

ve bir insanda ya da maddi bir şeyde, küçük bir şeyde tezahür etmesini, böylece onu 

tüketmeyi istiyordur. Bu gerçekçi değil. Çok aptalca ve komik. 

 

Kameraman: Bir soru vardı, siz Tanrı'nın bir bedende enkarne olamayacağını 

söylerken, tanrıların bir bedende enkarne olduğunun söylendiği çeşitli eski dinleri 

hatırladım. Öyle görünüyor ki... Ne demek istiyorlardı? Genel olarak konuşursak, 

Ruhsal Dünyanın temsilcileri bir bedende enkarne olabilir mi? Yani, eğer Tanrı 

bedenlenemiyorsa, o zaman Ruhsal Dünyanın temsilcilerine ne demeli? 

 

IM: Ruhsal Dünyanın temsilcilerinin maddi dünyadaki herhangi bir tezahürü yalnızca 

bir bedende gerçekleşebilir. Ancak, sıradan modda bir ruh, Benlik yerine, diyelim ki, 

Melek olarak adlandırılan Kişi gelir, tıpkı bunun gibi. Ya da Benlik ve ruh yerine 

Kutsal Ruh'un bir tezahürü vardır. 

 

Kameraman: Öyleyse, ortaya çıkıyor ki... 



IM: Ancak Tanrı bunu yapamaz. Arada büyük bir fark vardır, Tanrı ile O'nun elçisini 

birbirine karıştırmamalısınız. Oysa Kutsal Ruh Tanrı'nın iradesinin bir uygulayıcısıdır,  

yalnızca O'nun iradesiyle hareket eder. 

 

T: Bir de şöyle bir soru var: "Kutsal insanlar Ruhsal Dünya ile belli bir birlik haline 

ulaştıklarında, neden bu eşikte neler olup bittiğini tanımlamıyorlar?" 

 

IM: Eşikte…  

 

T: Ruhsal Dünya ile kaynaşmanın. 

 

IM: Ama bilinç bunu fark etmez ve karşılaştıracak bir şey de yoktur. Diyelim ki bir 

insan gerçekten Hayata ve kaynaşmaya eriştikten sonra, bilinç havlamayı keser mi? 

Hayır, sadece net bir ayrışma gerçekleşir.  

 

T: Tüm bu anları kendi tarzında yorumlar. 

 

IM: Elbette. Ve burada, bilinç üzerinde mutlak kontrol başlar. Yani, Benlik yalnızca 

gerekli olanı finanse eder. Ve bilinç için bu son derece kârsızdır ve bunu asla 

desteklemeyecektir. 

 

T: Bir de şöyle ilginç bir nokta var... İnsanların kelime dağarcığında bu tür ifadeler 

bulunur, örneğin bir imgeyle birleşerek Benliğin kendini tanımlamasını kaybettiği, 

bilinçle birleşerek Benliğin... 

 

IM: Bekle, Benliğin ne olduğunu analiz edelim. "Benlik bir imge ile birleşir", Benlik 

bir imge ile birleşemez. Bir alt benlik haline geldiğinde bir imge ile birleşir. İşte o 

zaman bir imgeyle birleşmesi gerçekleşir, oysa imgeler bilinçte olmasa bile 

beynimizde doğar. Bilinçte, o bir radyo dalgasıdır, içinde hiçbir şey doğmaz. Bu, 

diyelim ki bazı programların sıradan bir seti ve kalıbıdır, sadece bu. Oysa beyin 

tarafından bir görüntü, algıladığımız bir resim üretilir ve birincil bilinç bu resimle 

işleyebilir, bunu Benliğe burada olup bitenlerin bir gerçeği olarak sunabilir. 

 

Bir insanı kandırmak neden kolaydır? Örneğin, o hipnoz halindedir, yarı hipnoz, buna 

değindik... fark etmez: ona bir soğan verilir ve bunun bir elma olduğu söylenir ve kişi 

soğanı yer ve ona bir elma yiyor gibi görünür. Sonra ona "Nasıl?" diye sorulur. O da 

"Evet, çok lezzetli, güzel ve tatlı bir elma" der. Bu arada soğanı yiyor ve hiç 

algılamıyor. Neden? Çünkü Benlik hiç umursamaz, ne tadı ne de başka bir şeyi 

hisseder. 

 

Tüm bunları hisseden birincil bilinçtir. Bununla birlikte, eğer bir operatör girerse, yani 

bağlantı kuran ve diyelim ki birincil bilinci uyutabilen üçüncü bir kişi, o zaman beden 

bir soğanı bile yer, oysa Benlik lezzetli bir şeyin yenmekte olduğu bilgisini algılar ve 

sadece onu finanse eder. Ama bir imgeyle birleşemez, birincil bilinç aracılığıyla 

imgeden ayrılır. 

 



Zh: Doğru. İnsanlar şöyle bir soru da soruyor: "Video programları aracılığıyla 

doldurulmak mümkün mü?" Yani, insanlar... 

 

IM: Neyle dolmak için? 

 

Zh: Bir miktar enerji ile dolmak, bir miktar güç elde etmek. 

 

IM: Bir pili ya da başka bir şeyi şarj etmek gibi. 

 

Zh: Evet, aynen öyle. Bunun gibi bir şey... 

 

IM: Şöyle söyleyelim: dijital medya bu impalsları, bu durumları ya da diyelim ki Allat 

güçlerini aktarabilir ve bunlar aslında (eğer kişi bunları almaya açık ve hazırsa) 

Benliğin sistem karşısındaki konumunu güçlendirebilir ya da sağlamlaştırabilir. 

Yapabilirler, ama bu bir itici güçtür. Bu ona ek bir yük verildiği, dayanabileceği bir 

güç verildiği anlamına gelmez... Bu bir itici güçtür ve kısa bir süre devam eder, ama bu 

gücü kullanmak... Sonuçta, birçok arkadaşımız bu şekilde davranmaya çalışır: 

hissettikten, dolduktan, özgürlüğü elde ettikten sonra, bilincin dikte etmesiyle hemen 

bunu büyü için, nesneleri hareket ettirmek için, birilerini etkilemek için kullanmaya 

başlarlar veya bunu beden sağlıklarını iyileştirmek için harcarlar. 

 

T: Ya da sıradan büyüyle, değil mi? 

 

IM: Sıradan büyü, evet. Çoğu zaman insanlar aslında hepsini kullanıyor. Programları 

sağlıklarını iyileştirmek için izliyorlar, başka bir şey için, çünkü kendilerini daha rahat, 

daha iyi hissediyorlar. Neden daha kolay ve daha iyi? Bu doğrudan bir etki, elbette... 

Bu hipnoz ya da telkin değil, arkadaşlar. Bu durumda etki gerçekleşir - biz buna ruhsal 

güçler, Allat güçleri ya da dinlerde Kutsal Ruh olarak adlandırılan şey diyoruz, başka 

bir şey, yani yenilenme. 

 

Bunun hipnozla, telkinle ya da başka bir şeyle hiçbir ilgisi yoktur (böylece kimse 

sözlerimizi tersine kullanamaz). Biz kimseyi etkilemiyoruz, böyle bir amacımız yok. 

Biz sadece bilincin Benlik üzerindeki etkisini biraz zayıflatıyoruz, daha fazlası değil. 

Bilinç bilgiyi bir tehdit olarak algılar, o gücü kendisi için bir tehdit olarak algılar, bu 

nedenle Benlik üzerindeki etkisini ve diktatörlüğünü sürdürmek için mümkün olan her 

şeyi yapar, ona doğrudan karşı çıkar. Ancak, tam tersine, Benlikler olarak programlar 

sırasında anlayan, hatta sözsüz iletişimimizi algılayan çok daha fazla insan var, 

sistemle, bilinçle ve diğer her şeyle ilgili olarak Benlikler olarak konumlarını 

güçlendiriyorlar. Sonuçta, Tanrı'ya şükürler olsun ki bu tür insanlardan çok daha 

fazlası var ve bu tür insanlar orada olduğu için programlarımızı tam olarak onlar için 

yapıyoruz. 

 

Diyelim ki, kimseyi sistemin köleliğinden kurtarmak gibi bir amacımız yok: 

kendilerini oraya sürükleyenler - bu onların seçimidir. Amacımız sadece ruhsal 

kurtuluş için gerçekten çabalayanlara yardım etmek, daha fazlası değil. 

 



Zh: Öyle bir soru var ki her zaman dünyanın sonunun geleceği söyleniyor. Öngörülen, 

gerçekleşen kıyamet tarihlerinin listeleri bile var...  

 

IM: Bu kaçınılmaz, her durumda maddi dünya geçici. Her durumda bir gün 

gerçekleşecek. 

 

Zh: Evet, ama kavram tam olarak şu ki "dünyanın sonu" diyorlar (Rusça'da "dünya" 

"svet" gibi telaffuz ediliyor ve aynı zamanda "ışık" anlamına geliyor), ama "karanlığın 

sonu" demiyorlar. 

 

IM: Bu doğal, bu kimden gelen bir çarpıtma? Çarpıtma sistemin kendisinden 

kaynaklanıyor. Ama burada, eğer doğru düşünürsek, ışık nedir? Bu yorumda ışık, 

yaşamın kaynağı olarak anlaşılıyor. Ve yaşamın kaynağı bu hayali papatyaya gelmeyi 

bıraktığında, sadece var olmaktan çıkar, bundan başka bir şey değildir. Oysa karanlığın 

sona ermesi, maddi yapıda, yani Evrenimiz ya da, en azından gezegenimiz gibi bir 

yapıda bile ışığın hüküm sürmesi anlamına gelir, değil mi? Yani, ideal olarak Evren'in 

tamamında. 

 

T: Bu arada, daha fazla ışık olması gerektiği konusuna gelince... Kutsal Ruh hakkında 

da pek çok soru var, çünkü insanlar O'nun rolünün muazzam olduğunu ve Benliğin 

Kutsal Ruh'un bir parçası olduğunu ve Kutsal Ruh'un rolünün insanın Melek olarak 

gelişimi açısından büyük olduğunu fark ediyorlar. Bu nedenle, bir dizi yanlış anlama, 

soru ve bu konuda daha fazla bilgi edinme arzusu var. Özellikle ilk soru şu şekilde, 

insanların kafası karıştı: "Bir insan ruhu var, bir de Kutsal Ruh var; insan ruhu biraz 

soğuktur, sürekli ısıtılması gerekir; insan ruhunun ne olduğu, Kutsal Ruh'un ne olduğu 

konusunda bir anlayış yok. Kutsal Ruh - Benlik midir, değil midir?" 

 

IM: Hayır.  

 

T: Çünkü çok fazla... "enerji - o Benlik mi, Tanrı?" 

 

IM: Bekle, hayır. Kutsal Ruh Benlik olamaz. Benlik Benliktir, Benlik yarı canlı ve yarı 

ölüdür. Benlik kendi kendini belirler ama aynı zamanda henüz var değildir. Geçici 

olarak ikamet etmektedir. Oysa Kutsal Ruh ebedidir, Ruhsal Dünyanın ayrılmaz bir 

parçasıdır. Genel olarak konuşursak, Kutsal Ruh'un ne olduğunu belirleyelim, 

hatırlatalım - o Tanrı'nın gücüdür. Ve Tanrı'nın gücü neydedir? Sevgisinde. Peki, 

Kutsal Ruh kimdir? AllatRa dediğimiz şeydir - Tanrı'nın Sevgisidir, Hayat veren 

şeydir, neşe ve sonsuzluk veren şeydir ve diyelim ki Ruhsal Dünyanın varoluşunun 

sınırsızlığıdır. 

 

T:  Kutsal Ruh'un en büyük armağanı nedir?  

 

IM: Hayat bir insana Kutsal Ruh tarafından verilen tek armağandır. Bu onun Hayatının 

bir beklentisidir, geçici bir varoluştur ve Ebedi Hayatının bir beklentisidir. Bu Hayattır. 

 



Zh: Sadece oturup Kutsal Ruh'u beklemek gerektiği, O'nun mutlaka geleceği, kalbinizi 

dolduracağı, harekete geçeceği ve yaratacağı yanılgıları var (T: Sadece iman etmek 

yeterli, değil mi?) (IM: Oturup beklemek ve her şeyi sizin yerinize O yapacak), evet, 

ve her şeyi sizin yerinize O yapacak, O gelecek, O sizi seçecek, ama bu siz değilsiniz... 

 

IM: Yine neye geri döndük? Birinin gelmesi için bilinçten gelen arzular. Tanrı 

gelmiyorsa, en azından Kutsal Ruh gelsin, değil mi? Yine her şeyi bölüyorlar: Bir'i, 

sınırsız ve bütün Bir'i bölüyorlar. Tanrı Ruhsal Dünyadır, sınırsızdır, ebedidir, bilincin 

hayal bile edemeyeceği şeydir. Ve Kutsal Ruh nedir? Tanrı'nın harekete geçirici 

gücüdür. Tanrı'nın iradesi dediğimiz şeydir. Kutsal Ruh tam olarak budur - Ruhsal 

Dünya'nın bir bileşeni, ayrılmaz bir parçasıdır, Tanrı'nın icra gücüdür, öyle diyelim. 

 

Bununla birlikte, aslında kurallar da vardır: insanın seçimi. Eğer bir insan Ebedi 

Yaşamı kazanmak için çaba göstermez ve bu amaçla hareket etmezse, o zaman nasıl 

olur da, Kutsal Ruh ona gelir, oturur ve "Bekle, şeytanı dinleme, beni dinle, sana 

söyleyeceklerimi dinle" der, değil mi? Ama aynı zamanda, insanlara Sonsuz Hayatı 

kazanma fırsatı vermek için Ruhsal Dünyadan buraya gönderilenler diyelim, bu 

peygamberler aracılığıyla hareket eden Kutsal Ruh değil midir? Bilincin (ya da 

sistemin) insanlarda sürekli olarak yok ettiği Bilgi, aslında O'nun iradesiyle verilen 

Bilgi değil midir? 

 

İnsanlık tarihine bakacak olursak, Ruhsal Dünya ile karanlık dünya arasında dolaylı bir 

çatışma göreceğiz; bu ışığın karanlıkla savaşı değildir. Işık asla karanlıkla savaşmaz: 

ışığın göründüğü yerde karanlık kaybolur. Bununla birlikte, ışığın bir insanda iradesi 

dışında (irade değil, daha ziyade seçim) kendini göstermesi imkansızdır. İnsan Hayat 

ve ölüm arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Bu hak Tanrı tarafından verilmiştir, 

böylece değerli, güçlü olanlar, O'nu seçenler Hayata kavuşurken, ölümlüleri, Tanrı'ya 

ihanet edenleri seçenler ölümü, işkenceleri, alt benliği ya da başka bir şeyi kazanırlar. 

Her şey kesinlikle adil ve kesinlikle dürüsttür, olması gereken de budur. Ama insanlar 

bir süre önce bunu dilediler, öyle değil mi? Ruhsal Dünyaya olgun varlıklar olarak, 

eşitler arasında eşitler olarak gelmek istediler. Bu insanların seçimidir. 

 

T: Eğer beden sevinç gibi durumları veremiyorsa... Sadece bu Ruh'un bir insandaki 

varlığı bu faydaları verebilir: sevgi ve sevinç şeklindeki faydaları... 

 

IM: İçinde Kutsal Ruh'un bulunmadığı yaşayan en az bir insan ismi söyleyin. Benliğin 

ve Ruhun varlığı, O'nun daha küçük parçasının varlığından kaynaklanır. Neden? 

Çünkü bu bize Hayat veren şeydir, sonuçta bu içsel bir parçadır. 

 

T: Kişinin kendisinin katkısı nedir, kişinin kendisinin seçimi gerçekten önemlidir, 

çünkü... 

 

IM: Kesinlikle. Ve şimdi tam olarak bu soruya yanıt veriyorsunuz. Her şey insanın 

seçimiyle olur, her şey onun seçimiyle olacaktır. Eğer Hayat için çabalarsa, dolacaktır. 

Yine basit bir örnek vereceğim: Benlik Ruhsal Dünyaya ne kadar yakınsa, o kadar çok 

Sevgi alır, o kadar çok Kutsal Ruh'la dolar, o kadar çok neşe ve sevgi algılar, o kadar 



çok şefkatle kuşatılır ve o kadar çok korunur. Ancak bunlar kendi çabalarıdır, bunlar 

kişinin kendi çabalarıdır. Kaçınılmaz olarak ölü olana, kaçınılmaz olarak yanlış olana, 

yanında götüremeyeceği şeylere yatırım yapmaz, ama her zaman yanında olacak olana 

yatırım yapar. Hayatına yatırım yapar, en değerli kaynağı olan dikkatine yatırım yapar, 

buradaki geçici varlığının zamanına yatırım yapar. Ve her şey sıradan, yüzde, her şey 

matematikte olduğu gibi kolayca hesaplanıyor. Size "yönetmen" olarak açık olmalı 

(örneğimize geri dönersek), oysa ben sadece "yöneticiyim".  

 

Zh: Doğru. İnsanların sorduğu şu soruyu tam olarak yanıtladınız: "Nasıl sürekli Ruh'ta 

kalınır? Nasıl korunur?.." 

 

IM: O'nu terk etmemek ve O'nu uzaklaştırmamak. Yine, Kutsal Ruh insanı ne zaman 

terk eder? Onu asla tamamen terk etmez, ama diyelim ki, kişi şeytana döner dönmez 

fazlalık her zaman gider. İnsan aynı anda hem Ruhsal Dünya'yla hem de kaçınılmaz 

olarak ölü dünyayla iletişim kuramaz. İnsan ikilidir ama kesin olarak ya ölüye ya da 

Diriye aittir. Ve eğer insan, diyelim ki, hem burada hem de orada olmak isterse - böyle 

bir şey olmaz, işe yaramaz. 

 

Ama bilinç bunun mümkün olduğunu söylüyor, evet, istediğiniz gibi yaşamak ve aynı 

zamanda ebedi Hayatı elde etmek mümkün. Böyle bir şey gerçekleşmez. 

 

Zh: Doğru. Bir başka soru da tam olarak insanların her iki şeyi de istedikleri ve ya 

buna ya da buna hevesli oldukları gerçeğiyle ilgili. Ve böyle bir soru da... 

 

IM: Yine, kişi ruhsal olana hevesli olduğunda, kendisinin bir alt benliğini oluşturur, 

çünkü heveslilik eğlenceye benzer. Oynar ama yaşamaz. Oynamak ise şeytanın 

hileleridir. Eğer kişi maneviyatta oynarsa, hiçbir yere ilerleyemez ve kendini asla 

kurtaramaz, asla. 

 

T: Yani tutkulu heves aslında bir bağımlılıktır... 

 

IM: Yine, heves bir oyundur ve oyun hayat değildir. Oysa Ruhsal Dünya ile yaşamak 

gerekir. Nefes almaya hevesli değilsiniz, değil mi? Peki neden? Bir süreliğine buna 

hevesli olmaya çalışın ve sonra hevesli olmak için başka bir şey bulun ve nefes 

almayın, bedeninizin ne kadar süre var olacağını göreceğiz. Aynı şey Ruhsal Dünya 

için de geçerlidir, Tanrı'nın Sevgisini kazanmak ya da Kutsal Ruh'la dolmak, bu tam 

olarak kişi dikkatini oraya verdiğinde, bu onun için bir beden için nefes almak kadar 

önemli olduğunda gerçekleşir. Nasıl ki oksijen beden için önemliyse, aynı şekilde 

Kutsal Ruh da Benlik için önemli olmalıdır. Sürekli iletişim, kalıcı temas - o zaman 

evet, her şey ayarlanacaktır. 

 

Zh: Burada, anladığım kadarıyla, böyle bir değiştirme bilinçten kaynaklanıyor, kişi 

maddi, kaba maddi bir şeye hevesli olmamak için bir tür "manevi olana hevesli 

olacağım" diyor. Yani, bu... 

 



IM: Çoğunlukla, bu içsel olandan, Benliğin ihtiyacından kaynaklanır, oysa 

değiştirmeler bilinçten gelir. Yani, bilinç kişiyi görünüşte ruhsal olduğu bir yere 

gönderir, oysa aslında bu sıradan bir oyundur ama "bu her zaman buradaydı" der. 

Öyledir, tohumlar ve diğer her şey de vardır. Ama sonra yine, kişi bir şeye heveslenir 

ve daha sonra bilinç ona sorar, "Bu sana ne verdi? Sen şeyle uğraştın..." Bilinç, ruhsal 

olanla ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlayanları bile her zaman troller: "Yine de ne 

elde ettin? Sana ne verdi? Ne öğrendin? Bir dağı yerinden oynatabilir misin? 

 

Dağı boş verin, en azından bir kum tanesini yerinden oynatın..." Bekle, bu nasıl oluyor: 

kişi hala hiç kimse ve hiçbir şey değil, ama bilinç onun maneviyatını test etmeye 

başlıyor? Maneviyat büyü değildir. 

 

Büyü sistemin kendi alanıdır, parçacıkların hareket ettiği sistemin dünyasıdır, yine 

Tanrı'nın iradesiyle hareket ederler, diyelim ki ışık karanlıktan çıkarılırsa karanlık yok 

olur. Demek istediğim, bu durumda tüm bu maddi dünyayı bir papatya gibi yaratan 

tam olarak Tanrı'nın gücüdür. Her şey anında yok olacaktır. 

 

T: Basitçe, kişi Kutsal Ruh'ta kaldığında ya da Kutsal Ruh sayesinde kurtulmuş 

olduğunda, üzerine Kutsal Ruh'un mührünün konduğu söylenir. Kutsal Ruh'un mührü 

nedir? 

 

IM: Bu durumda, Kutsal Ruh'un mührü Kutsal Ruh tarafından seçilmiş olmak 

anlamına gelir, buna atfedilebilir. Bazen kişi bunu kendi erdemleri için, yine Ruhsal 

Dünya önündeki erdemleri için alır. Hala güçsüzdür, ne Ruhsal Dünyayı anlar ne de 

maddi dünyayı incelemiştir ama bir şeyin doğru yapılması gerektiğini hisseder, kendisi 

için değil ama insanlık için bir şey yapar, kendisini maddi dünyadaki bazı muazzam 

faydalardan yoksun bırakır ve bunu saf bir yürekle, hissederek yapar. O zaman (yine, 

diyelim ki toplumun ruhsal gelişimine katkısı çok büyükse), koruma mührünü ya da 

Kutsal Ruh'un mührünü alabilir. Bu, gelecekte Tanrı'ya ihanet etmezse, geleceğinin iyi 

olacağı anlamına gelir. 

 

T: Kutsal Ruh'u üzmek mümkün mü? İnsanlar ayrıca kendilerine bu soruyu soruyorlar. 

 

IM: Elbette mümkün, kolayca. Şöyle diyelim, Kutsal Ruh'la dolmak ve O'nunla 

diyalog halinde olmak, O'nunla ruhsal bağlantı içinde olmak çok kolaydır. Ama O'nu 

üzmek ve O'nu kaybetmek de kolaydır. Sadece ihanet etmek ve ölümlüye dönmek 

yeterlidir. Her şey çok basittir. 

 

T: Ayrıca, Kutsal Ruh çoğu zaman, hatta her zaman, aslında... kutsal kitaplarda ateşle 

özdeşleştirilir ya da bir ışık ve ateş şaftıdır... 

 

IM: Bu yine O'nun maddi dünyadaki tezahürünün bazı görsel etkileriyle karşılaştırılır. 

Ama yine de Kutsal Ruh'un ne olduğu anlaşılmalıdır. Kutsal Ruh bir kişi ya da bir 

birim değildir... O etkin bir güçtür ve herkes O'nu kendi tarzında algılar. Ve kişi 

dolduğunda ya da O'nunla iletişim kurduğunu algıladığında, o zaman bilincin kendisi 



görsel olarak belirli bir etki imajı çizebilir. Ve belli bir etki imgesi, maddeyi yok eden 

şey, her zaman ateşle, yıkımla ilişkilendirilir. 

 

Dolayısıyla ateş, alev alev yanan ama yakmayan ateş. Dolayısıyla, bilincin bir tezahür 

olarak algıladığı, diyelim ki bir Benlik ile temas halinde olan Kutsal Ruh'un daha 

büyük bir tezahürü olan böyle bir birlikteliktir. Sonuçta, Kutsal Ruh bilinç ile temas 

etmez. 

 

T: Burada Kutsal Ruh'un prensipte ve dünyaların ateşle yok edildiğinin kutsal 

kitaplarda neden yazılı olduğu da açıklığa kavuşur. Yani, bu ruhsal güç öyle bir şeydir 

ki, maddi olan şeyler bu içsel ateşin yanında solup gider ve bir hiçtir. 

 

IM: Bu sadece dünyaları doğuran ve onları alan bir güçtür. 

 

Kameraman: Ruhsal uygulamalar ve genel olarak günlük yaşamla ilgili olarak, 

Tanrı'nın kişiyi Melek olmadan önce görmediği ile ilgili. Ve bu his (IM: Ama onu asla 

terk etmiyor da)... Evet, onu terk etmiyor. Ve anladığınız zaman... Basitçe, daha önce 

bu hissi kendimde "Tanrı'yı hissediyorum" olarak sınıflandırmıştım. Ama sonra aslında 

O'nu hissedemediğimi fark ettim, çünkü O beni görmüyordu, bu yüzden Kutsal Ruh'u 

hissettiğim ortaya çıkıyor? Yani, içimdeki bu his... insanlar hissediyor (IM: Ruhsal 

Dünyayı, öyle diyelim), Tanrı'yı hissetmiyorlar, ama Ruhsal Dünya'yı ve Kutsal Ruh'u 

bir şekilde hissediyorlar. 

 

IM: Ve burada yine yorumlama ve bilinçten ayrılma başladı. Ruhsal Dünya nedir? (T: 

Meleklerin çokluğu, Sevgi...) Ve işte yanıt - birlik içinde çokluk ve çokluk içinde birlik. 

Ve size göre Tanrı kimdir? 

 

Kameraman: Anladığım kadarıyla, ruhsal bir varlık olmadığınız sürece O'nunla 

doğrudan temasa geçemezsiniz, yani O'nunla yalnızca Kutsal Ruh aracılığıyla temasa 

geçebilirsiniz, yoksa öyle değil mi? 

 

IM: Benlik yolda ne ile temas kurar? (Kameraman: Kutsal Ruh ile, öyle görünüyor). 

Elbette Kutsal Ruh ile, Ruhsal Dünya ile ve benzerleriyle temasa geçer. Ve, eğer 

konuşmanızı duyarsam, sizi mi yoksa kimi duyuyorum? Ve O sizinle iletişim kurduğu 

zaman Kutsal Ruh nedir? Bu, Tanrı'nın kendisinin telaffuz ettiği bir "konuşmadır". 

Eğer O size Sevgisini, Kutsal Ruh'unu gönderiyorsa, bu kimin Sevgisidir? (T: 

Tanrı'nın). 

 

Kameraman: Tanrı'nın Sevgisi olduğu ortaya çıkıyor. 

 

IM: Başka kimin? Ve burada, tam olarak Tanrı'ya sevgi gönderdiğinizde, bunu 

algılayan elbette Kutsal Ruh'tur. Ama O tam olarak kendisi için hiçbir şey almayan bir 

aracıdır, her şeyi o gönderdiğinize aktarır. 

 



T: Söylediğiniz bu sözler kesinlikle çok güçlüydü, tam olarak aracılar tüketir, oysa 

Kutsal Ruh Sevginin doğrudan Ruhsal Dünyadan bir insana ve insandan Tanrı'ya 

mutlak aktarımıdır.  

 

IM: Ama yine, neden? Şimdi, size "seni seviyorum" desem, beni duyabilir misiniz? 

 

T: Evet.  

 

IM: Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum. Peki kim duyuyor? Siz duyuyorsunuz. Yine 

ne aracılığıyla duyuyorsunuz? Ses (T: Konuşma, evet). Doğru. Yani, Tanrı'nın Sesi 

tam olarak Kutsal Ruh'tur. Ve Tanrı'nın İşitmesi de yine Kutsal Ruh'tur. 

 

T: Sevgi Tanrı ile diyalog için bir araçtır 

 

IM: Bu doğru. Bu nedenle, kişi Tanrı'yı sevdiğini söylediğinde, Tanrı onu işitir, 

diyelim ki Kutsal Ruh aracılığıyla, işte o zaman kişi Kutsal Ruh'un kendisiyle iletişim 

kurmasına layık hale gelir. Öyleyse dostlarım, öyle yaşayalım ki Kutsal Ruh içimizde 

her zaman bol olsun ve böylece ölümü asla tanımayalım. Sadece birbirimizi sevelim. 

Ruhsal Dünyanın bir parçası, onun ayrılmaz bir parçası olalım. İlginiz için teşekkürler. 

 

 


