
İŞARET VİDEOSU  
 

Tatiana: Selamlar sevgili dostlar. Bugün ALLATRA TV stüdyomuzda saygıdeğer 

İgor Mihailovich Danilov konuğumuz.  

 

Igor Mikhailovich: Selamlar.  

 

Tatiana: Ve Zhanna. 

 

Zhanna: Selamlar! 
 

Igor Mikhailovich: Ve Tatiana. 
 

Tatiana: Teşekkür ederim. Selamlar! 

 

Igor Mikhailovich: Onu en azından bir kez takdim edelim. Çünkü o her zaman bizi 

takdim ediyor, ama biz onu hiç takdim etmedik. 

 

Tatiana: Teşekkürler, İgor Mihailovic, Zhanna. ALLATRA Uluslararası Halk 

Hareketi ile  yeni tanışan bazı insanlar veya ALLATRA hareketi ile yüzeysel teması 

olanlar kendilerine uluslararası halk hareketi olan  ALLATRA'nın ne olduğunu 

soruyorlar. Evet, bunun çok büyük dünya çapında bir hareket olduğunu, 

ALLATRA'nın sosyal projeler ile,  temel araştırmalar ile meşgul olduğunu, binlerce 

mekanda konferanslar yaptığını ve dünyanın bir çok dillerine çevrildiğini anlıyorlar. 

ALLATRA'da bir çok projeler ve alanlar var, bunlara, iklim, tıp, fizikte, metafizikte 

bilimsel araştırmalar dahil, (özellikle yapay bilinç Jackie.) 

 

Başka bir konu var. Dini organizasyonlar,  bazı mezhepler dahil çeşitli organizasyonlar  

her şeyi bir tür tek senaryo altında, tek ideoloji altında uyduruyor  ve katılımcılarının 

sayısını ilan ederek büyük ölçeklerini açık bir şekilde göstermeye çalışıyorlar, "bu 

kadar büyüğüz,  "ne kadar büyük deviz" diyorlar. Tersine ALLATRA bazı tamamen 

farklı prensiplere göre davranıyor.  
 

Her şeyden önce o çeşitli ve aktivitelerinin kapsamından  katılımcılarının 

kompozisyonuna kadar çok yönlü. Ve ayrıca bir karşılaştırma var,  bütün dünyaya 

yayılmış, biraz burada, biraz orada. Ama dünyanın her şehrinde biraz var sözün özü 

ALLATRA her yerde. ALLATRA'da çeşitli dini mezheplerin temsilcileri var, 

Zerdüştçülük, Hinduizm, Hıristiyanlık, İslam'dan insanlar. Kadim güç uygulamalarını 

yapan insanlar, uzaylılara, şamanizme, voodoo'ya inanan insanlar ve aralarında 

gerçekleri araştıran çok sayıda ateist var. Bu nedenle insanların "neler olup bittiği, 

bunun ne tür  rengarenk bir karışım olduğu" ile ilgili sorusu var. 
 

Bu yüzden sana bir soru sormam istendi. Bu nedenle sana soruyorum: İgor 

Mihailovich, ALLATRA nedir? 

 

Igor Mikhailovich:  ALLATRA ne değil, ALLATRA kimdir, dostlarım?  ALLATRA 



hepimizdir. ALLATRA insanlıktır. ALLATRA budur. Aynı insanlığımızda olduğu 

gibi, ALLATRA'da herkes var.  

 

Biraz önce sıraladığın gibi Hıristiyanlar, Müslümanlar, Budistler, şamanizm 

uygulayanlar ve çok sayıda ateist var. Bu gerçekten böyle. ALLATRA bu dünyada 

daha önce hiç var olmamış olan, yeni ve genel olarak eşsiz bir olgudur. Bu gerçekten 

böyle. Bazı nedenlerle bizi bir tür kalıba uydurmaya çalışıyorlar. Sonuçta, tüm 

insanların bilinci her zaman yeni bir şeyi bazı anlaşılabilir çerçeveye uydurmaya 

çalışır. Bu nedenle aynı şeyi ALLATRA'ya yapmaya çalışıyorlar. Bazı insanlar 

ALLATRA'nın jeopolitik ile uğraştığını iddia ederek, ALLATRA'yı bazı siyasi trende 

uydurmaya çalışıyor.  Başkaları ALLATRA'yı dini trende, mezhebe uydurmaya 

çalışıyor. Her yerden, her şeyden bir parçaya sahip olan bir tür garip bir din karışımı 

olduğunu söylüyorlar ve yeni bir şey olduğunu söylüyorlar. Birilerine bir şeyler 

empoze etme girişimleri olduğunu ve buna benzer şeyler. 

 

Yine, tüm bunlar oluyor, çünkü biraz önce dediğin gibi insanlar ALLATRA'yı 

yüzeysel şekilde gözlemliyor, kısmen ALLATRA TV'ye, videolarımıza, söylediğim 

şeylere dayanarak yargılıyorlar veya başka insanların söylediklere şeylere dayanarak. 

Biraz tanıdıktan sonra, biliyorsunuz, dedikleri gibi bir tür analiz yaptıktan sonra daha 

büyük uluslararası halk hareketinin özüne girmeden, tam olarak her yerden bölük 

pörçük gördükleri şeye  göre dayanarak analiz yapıyorlar. Bu nedenle acele ediyorlar 

ve ALLATRA'nın ne olduğu ile  ilgili yanlış hüküm veriyorlar.   

 

Ama ALLATRA "ne" değildir, ALLATRA "kim"dir. ALLATRA tüm insanlıktır. Tüm 

insanlığımız gibi çeşitlidir. Sonuçta, hepimiz farklıyız, öyle değil mi?  

 

Tatiana: Doğru. 

 

Igor Mikhailovich: Herkesin sevdiği politikacılar var ve sevdiği sanatçılar. 

ALLATRA'da da aynı. ALLATRA'da politikacılar, farklı dinlerin temsilcileri var, yani 

tüm dünyadan din adamları ve inananlar. Sonuçta, dediğin gibi bugün ALLATRA'nın 

temsilcilerinin olmadığı tek bir köşe yoktur. Onlar her yerdeler, her yerde 

ALLATRA'nın özünün ne olduğunu anlayanlar ve katılanlar var. 

 

Yine, bugün itibarıyla ALLATRA objektif olarak çok hızlı büyüyor. Soru şudur: niye? 

Bir çok insanın ilgili olduğunu biliyorum. (Tatiana: Bu böyle bir olgu) bazıları 

endişeli ve bazıları sadece ALLATRA ile ilgili bu kadar özel olan şeyin ne olduğunu 

merak ediyor. Bazı nedenlerle bir çok insan bunu bana atfediyor.  ALLATRA'nın 

lideri olduğumu söylüyorlar. Arkadaşlar, ALLATRA'da lider yok,  ALLATRA'da tek 

bir lider var, o insandır ve ALLATRA her şeyden önce insanlıktır. Bu ALLATRA'nın 

kendisinin özüdür. Ve ALLATRA ne üzerinde birleşiyor? Basit bir soru. İnsaniyete, 

hepimizde olan en iyi şeye. Bu nedenle böyle bir lider yok. Hiç kimse ne üstün ne de 

aşağıdır. ALLATRA yeni bir şeydir. Onun çok eşsiz olduğunu söyleyeceğim, bugün 

onun ne olduğunu tanımlamak imkansızdır.  

 



Bazı insanların, yine, yüzeysel bilgiye ve kafalarındaki kalıplara dayanarak bizi bir 

organizasyona aftetmeye başlayacağını anlıyorum. Yine, bizim için mezhep, siyaset, 

jeopolitik trend veya başka bir şey gibi bazı kalıplar icat ediyorlar. Arkadaşlar, bunları 

zaten daha önce konuştuk. Dürüst olursak, bize ne dediğinizi gerçekten 

umursamıyoruz. Ama her birinizde ALLATRA'ya ulaşan o parçacık var.  Bu gerçekten 

böyle, çünkü bugün ALLATRA'da tartışılan şey ve ALLATRA'da herkesi birleştiren 

şey, ALLATRA'yı henüz duymayanları ve tanımayanları bile birleştiriyor. Ama zaman 

gelecek ve ALLATRA'yı herkes bilecek. Ve ALLATRA herkeste yaşayacak. Bu doğru. 

Bu nedenle bizim sayımız bütün insanlar, ve bugün itibarıyla ne kadar sayıya sahibiz, 

7 milyar ve 800 milyondan fazla. (Zhanna: milyon). Bu nedenle ALLATRA yüzde 

99'undan fazlasında yaşıyor. 
 

ALlatRa Tanrının Sevgisidir, (dinin dilini konuşursak). Yine, neden sık sık dini 

terimler kullanıyoruz. Neden Tanrı hakkında çok konuşuyoruz, çünkü hakkında 

konuşulacak başka kim var, dostlarım? Çünkü bugünün gerçeği, o 7.8 milyar insanın 

6,6 milyarı resmi olan o veya bu dini uygulayan insanlar. Ve gerçekte, hepimiz, 

ateistler bile, hepimiz iyi bir şey olduğunu hissediyoruz ve "bu kadar, ben çok 

kötüyüm, her şeyde Tanrıyı inkar edecek noktaya kadar günahkarım' diyen aramızdaki 

en kötüler bile. Ve Tanrıyı inkar edenlerimizde Tanrı sevgisi hala yaşar ve en iyi için 

umut hala yaşar. Ve hala en iyi olanı isteriz. 
 

Taçlarını yükseltmek için, biraz para kazanmak veya başka bir şey için kitleleri 

manipüle edenler bile, (demek istediğim bu dünyada kalan o bir kaç tiran) - onlar aynı 

bizim gibi insanlardır ve onlar da bir çok iyi ve insani vasıflara sahipler. Sadece 

hepimizin içinde yaşadığı tüketici formatın şartları böyle. Burada insanlık olarak altı 

bin yıl önce bizlere empoze edilen oyunun kuralları var. Bizi, insanın insanın kurdu 

olduğu, içimizde, insanda en kötü olanın toplumda hakim olduğu tamamen böyle 

kurallar altında yaşattılar. Ve dünya böyle hapishane yasalarına göre inşa edildi. Evet, 

güzel ve doğru şekilde yazıyoruz, ama insanca davranmıyoruz. Birbirimize nefretle, 

acımasızca davranıyoruz. Oysa içsel olarak gerçekte sevgiyi, neşeyi ve huzuru 

arıyoruz. Hepimiz iyi bir dünya, huzurlu bir dünya istiyoruz, öyle değil mi?  
 

Ve bu anlayış, insaniyet denilen insanların sahip olduğu en iyi şey tam olarak 

ALLATRA'da insanları birleştiren şey budur ve üzerinde birleştiğimiz şey budur. 

ALLATRA'da bir çok farklı siyasi trendlerin temsilcileri var. Çok fazla politikacı var. 

Farklı ülkelerde bir çok politikacı var. Ayrıca uluslararası halk hareketimizde çeşitli 

dinlerden bir çok din adamı var. Ama bizi birleştiren nedir? Basit bir soru. Bizi 

birleştiren insaniyettir. Birbirimize olan sevgi veya Tanrının sevgisi dediğimiz şey ile 

birleşiyoruz. Bu böyle değil mi? Hepimiz aslında iyi şeyler istiyoruz. Ne yaparsak 

yapalım her şey geçer, Birilerinin toprakları için nasıl savaşırsak savaşalım ve 

onlardan bir şeyler alırsak alalım, bazı türde özel kişisel çıkarların peşinde koşarsak 

koşalım - her şey geçer.  
 

Durumun kendisinin, tüketici formatın bizi aldatılmaya zorladığı açıktır. Ama 

ALLATRa tam olarak bilincin aptallığını yıkayan ve her insanın derin nefes almasını 

ve sevgiyle yaşamasını, insan olmasını sağlayan o saf sudur. Birleştiren budur. Ve 



ALLATRA'nın tüm sırrı elimizden gelenin en iyisini yapmamızdır, farklı olduğumuz 

gerçeğine rağmen birbirimizi sevmeyi öğreniyoruz. Bütün sır bununla ilgilidir.  

 

Söyleyin bana, birbirini sevmek, birbirine saygı göstermek hakkında kötü olan nedir? 

Bazı insanların, "Nefret ettiğim birini nasıl sevebilirim? O bir düşman ve o bana 

gelmek zorunda" diyebileceklerini anlıyorum. Dostlarım, birbirimizi sevmeyi 

öğrenmezsek, Allah'ı sevmeyi öğrenmeyiz. Ve eğer Allah'ı sevmeyi öğrenmezsek, bu 

hayatın anlamı nedir? Nefret içinde, kirlilik içinde, hükmetme içinde, hayvanlar gibi 

yaşamak mı? Sonuçta, hayvanlar hükmetmek ile yaşar. Neden? Çünkü onların ruhu 

yoktur ve sevgileri yoktur. Sadece tüketime ve güç mücadelesine sahipler.  

 

Ama biz insanlar, hayvanlar değiliz. Bu gerçekten böyle. Ve herkes bunu biliyor. 

İnsanlarınn %99'undan fazlası bunu biliyor ve paylaşıyor ve insanların %99'undan 

fazlası böyle bir toplumda yaşamak istiyor. Ve bunu inşa etmeliyiz. Bu jeopolitik değil 

- bu bir ihtiyaçtır. Peygamberlerimizin bize anlattıkları budur. Bu onların gerçekten 

istedikleri şeydir. Ve bu nedenle, bizler, muazzam insan kitlesi, milyarlarca insan, 

peygamberlerin emirlerine göre yaşamamız bekleniyor. Ama gerçekte - hayır, onların 

emirlerine göre yaşamıyoruz. Açgözlülüğün diktesine, yalanların, aldatmanın, 

gururluluğun ve tüketici format tarafından bize empoze edilen her şeyin diktesine göre 

yaşıyoruz. Bu böyle değil mi?  

 

Yine de, ne istiyoruz? Basitlik istiyoruz. Gerçekten açık bir gökyüzü, bütün dünyada 

barış, sevgi ve birbirine saygı istiyoruz. Dünyada üzüntüsüz seyahat etmek ve bunun 

bizim dünyamız olduğunu bilmek istiyoruz. "Burası benim evim - ve hepsi bu, oysa bu 

komşumun evi. Ve ona girmeme izin verilmiyor. Ona girmek için, bir sürü kağıda 

veya başka şeylere ihtiyacım var" gibi değil. Arkadaşlar, kabul etmelisiniz, bu stres 

verici. Sadece tek büyük bir aile olarak yaşamak, uyumsuzluğu yok etmek, didişmeleri 

yok etmek; basitçe yaşamak, peygamberlerin bize vasiyet ettikleri gibi yaşamak 

istiyoruz. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Doğru.  
 

İgor Mikhailoviç: Ve bu insanlar gibi yaşama, gerçekten peygamberlerimizin 

emirlerine göre yaşama en basit doğal arzusu - bu tam olarak ALLATRA'nın özüdür. 

Ve buna ne diyebiliriz? Bu ne tür bir organizasyon? Bu sadece insanlıktır, buna başka 

türlü isim veremezsiniz. Diyeceğim ki, bu en iyi özellikleri, insanların en iyi özellikleri 

- bu tam olarak bugün gerçekte ALLATRA olan elmasın kendisinin kristal örgüsüdür. 

Evet, onun sayısız fasedi var, ama yapı tektir - insaniyet (Tatiana: Harika!). Umarım 

sorularınıza yanıt verebilmişimdir, dostlar.  
 

Tatiana: İgor Mihailoviç, hareket ile ilgili bazı yanlış anlamaları biraz daha elimine 

edebilir miyiz ve bir kaç soru sorabilir miyim?  

 

Igor Mikhailovich: Mesele bu. Neden yanlış anlamalara ihtiyacımız var? Basit bir 

soru. Yanlış anlamalar varsayımlara yol açar.  

 
 



Tatiana: Biraz reddetme, evet.  

 

Igor Mikhailovich: Elbette. Örneğin, neden bazı insanlar ALLATRA'dan korkuypr 

veya şüpheleniyor? Oysa ALLATRA'ya bakan insanlar var ve onlar neredeyse... 

onlarda ortaya çıkan nefret gibi. Neden? Basit bir soru.  
 

Tatiana: Sadece anlayış yokluğu, her şeyden önce .... 
 

İgor Mihailovich: Bilgi ve anlayış yokluğu (Tatiana: Evet).  Yeni olan bir şey her 

zaman şüpheyi kışkırtır. Oysa ALLATRA'nın ne olduğunu anlamak için, ona içeriden 

bakılmalıdır. Yüzeysel olarak değil, dedikodulardan değil, ama ona kendi içinizde 

bakın - o zaman ALLATRA'nın ne olduğunu anlarsınız. ALLATRA size hangi 

ayağınızla kalkacağınızı ve her şeyinizi vermeniz gerektiğinin söylendiği bir tür dini 

trend değildir. Bu aptallıktır, arkadaşlar.  
 

Tatiana: "... ve hangi talimatlara göre hareket etmek". 
 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru. ALLATRA'da, yazılı talimatlar yok. Sadece tek 

bir tane var: "Birbirinizi sevin ve insanlar olun". Konu bu.  
 

Tatiana: Ayrıca, ALLATRA'ya etiketler sabitlendiği zaman; sözde ALLATRA 

uzaylılara inanıyor: "Bu arada, bu ALLATRA'nın resmi konumu yoksa değil mi?" 

veya "ALLATRA büyü hakkında konuşuyor" - ALLATRA TV'deki Gölge Kontrolü 

projesi bazı insanları rahatsız ediyor.  
 

İgor Mihailoviç: Elbette.  
 

Tatiana: Veya "İslam çok tartışılıyor. ALLATRA sadece Müslümanlar için mi?" 
 

İgor Mihailoviç: Biliyorsun, bu soru benim için de ilginç. Nedeni eğer örneğin 

uzaylılar hakkında konuştuysak, o zaman bu, "bu, uzaylılara inanan ALLATRA'nın 

resmi konumu" oluyor? Dostlarım, anlamanız için, ALLATRA'da ufolojiye gerçekten 

meraklı olan bir çok insan var. Açıklanamayana olguları gören ve ve uzaylıların var 

olduğunu anlayan insanlar var. Buna gülen ve uzaylılara inanmayan insanlar var. 

Neden? Çünkü onların kendileri uzaylılarla karşılaşmadılar Biliyorsunuz, bu şey gibi.. 

Basit bir örnek vereceğim. İsrail'de, Ölü Deniz var. Buna inanıyor musunuz?  
 

Tatiana: İnanıyorum, ama bilmiyorum. Orada bulunmadım.    
 

İgor Mihailoviç: Ben de orada bulunmadım.  
 

Tatiana: Bunu şahsen kontrol etmedim.  
 

İgor Mikhailoviç: Orada bulunmadım ve ben de kontrol etmedim. Öyleyse, şimdi 

İsrail'de Ölü Deniz olduğuna inanmamalı mıyım? Biliyorsunuz, aslında orada Ölü 

Deniz olduğuna inanmıyorum. Neden? Çünkü o çoktan canlı: orada balıklar ortaya 

çıktı. Ve bu, geçmişte kehanet edilen şeylerden biri. Bu gerçekte kötü bir işaret. Ama 



İsrail'de artık Ölü Deniz bile olmadığı gerçeği gerçek olarak kalıyor, çünkü orada 

yaşam ortaya çıktı. Bununla birlikte, ölü - canlı deniz diyelim: buna inanmalı mıyız 

yoksa inanmamalı mıyız?  
 

Tatiana: Kontrol etmeliyiz.  
 

Igor Mikhailovich: Ya da kontrol mü etmeliyiz? Eğer şüphe ediyorsanız, gidip 

kontrol edin. Siz kendiniz araştırın ve sonra sonuç çıkarın. Ama bunu yüzeysel olarak 

yaptığınız zaman, bu manipülasyondur, sıradan manipülasyon, insanlar problemlerini 

çözmeye başladığı zaman veya sadece öfkelerini ve içsel pisliklerini dışa vuracak 

kimse olmadığı zaman. Bu nedenle (biliyorsunuz, insanlar bunu yapar)... kendilerini 

temizlemeye çalışırlar ve pisliklerini birilerine dökerler. Bunu üzerime döktükleri 

zaman - sorun değil, arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Hayat böyle. Ama bunu tüm 

ALLATRA Hareketine döktükleri zaman - arkadaşlar, bu gerçekte bütün insanlıktır. 

Nasıl yapabilirsiniz? Tüm insanlığa pisliği boşaltmaktan utanmaz mısınız?  
 

Tatiana: Kendinize... 
 

Igor Mikhailovich: Sonuçta, bugün itibarıyla (Ve Tatiana haklı), ALLATRA tüm 

dünyadadır. Tüm insanlık ALLATRA'da. Ve bu önemlidir. Tüm insanlığın temsilcileri 

var: tüm partilerden, tüm dinlerden, tüm bilimlerin temsilciler. Bu öyle değil mi? Öyle.   

 

Tatiana: Ayrıca, bazı insanlar ALLATRA TV'ya dayanarak kendi ALLATRA 

Uluslararası Halk Hareketi fikirlerini yüzeysel olarak oluşturmaya çalışıyor.  

 

Igor Mikhailovich: Arkadaşlar, ALLATRA TV sadece ALLATRA Uluslararası Halk 

Hareketinin küçük projelerinden biridir. Ve ALLATRA TV'ye dayanarak herhangi bir 

sonuç çıkarmak imkansızdır. Bu tüm dünyadaki ALLATRA Uluslararası Halk 

Hareketi katılımcıları tarafından yapılmakta olanların sadece çok küçük bir parçasıdır. 

Bu gerçekten böyle. Yine, hangi ALLATRA TV? Aslında bir çok ALLATRA TV var: 

neredeyse dünyanın tüm dillerinde, çeşitli şehirlerde, ülkelerde, bölgelerde ve ilçelerde. 

Hangi ALLATRA TV'ye dayanarak , insanlar izledikleri zaman sonuçlar çıkarıyorlar? 

Basit bir soru. Hangi dilde? 

 

Tatiana: Teşekkür ederim. 

 

Igor Mikhailovich: Bu böyle değil mi? 

 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihailoviç, elbette dünyada ALLATRA gibi bir hareketin 

benzerleri yok. Ve bir çok insan gerçekten ALLATRA olgusunu çözmeye çalışıyor. 

Bu hareketin ne kadar hızlı büyüdüğünü anlıyorlar. Aslında, zaten yanıtladığın gibi, 

insanların insanları neyin bu kadar çektiği ile ilgili soruları var. ALLATRA'nın 

buzdağına benzediğini söylüyorlar: tepesi görülebiliyor, oysa olmakta olanların büyük 

kısmı görülemiyor. Elbette, insanları neyin ALLATRA'ya bu kadar çok çektiği ile 

ilgili daha önce bir parça yanıtladığın bir çok soru var. Ama ayrıca ALLATRA'nın 

parasının nereden geldiğini merak ediyorlar, çünkü böyle bir organizasyonun aylık 

tedariği milyonlarca dolar tutuyor (onların minimum tahminlerine göre).  



 

Igor Mikhailovich: Bu ne anlama geliyor - milyonlarca? Ve kim saydı? Bu bir 

şekilde... 
 

Tatiana: İgor Mihailovich, soru keskin: para nereden geliyor? ALLATRA'nın 

Vatikan'dan daha fazla paraya sahip olduğunu söylüyorlar. Dünyanın tüm istihbarat 

servisleri araştırıyor, çünkü Soros, örneğin, ALLATRA gibi böylesine muazzam bir 

hareketi organiz edecek ve destekleyecek yeterli paraya sahip değil. Örneğin, sadece 

tek bir filmin üretilmesinin Atlantis, Ölümsüzlük Arayışındaki Elit bir milyon dolardan 

fazla maliyeti olduğu söyleniyor. Ve eğer Evrensel Tohum gibi daha geniş ölçekli bir 

proje hakkında konuşursak, bu projenin tahmin edilen maliyeti, Birleşmiş Milletler 

fiyatlandırmasına göre, on milyonlarca dolar. Bu nedenle soru basit: "Para nereden 

geliyor?"  
 

Igor Mikhailovich: Tanrı veriyor. Tanrıya bile inanmayan insanlar için bu yanıtın 

biraz hileli olduğunu anlıyorum. Ama biliyorsunuz, doğrusunu isterseniz, bunu aslında 

Tanrı veriyor. O  bazı insanlara ilham gönderiyor - ve o kişi bazı projeler, projenin 

kendisinin fikrini meydana getiriyor. Diğerlerine, bunu hayata geçirme fırsatı 

gönderiyor. Öyle değil mi? O fonlar.  
 

Tatiana: Doğru.  
 

Igor Mikhailovich: Ve yine başkalarına, bunu uygulamaya koymaları için coşku, 

heves ve isteklilik gönderiyor. Ve proje doğuyor. Bu böyle değil mi?  
 

Tatiana: Öyle.  
 

Igor Mikhailovich: Bundan dolayı, dostlar, ne kadar komik görünürse görünsün, bunu 

veren gerçekten Tanrı. Tanrı bize hayat verir, Tanrı bize fırsatlar verir: sadece 

kendimiz için değil, insanlar için, peygamberlerin rüyasını gerçeğe dönüştürmek için, 

iyi bir şeyler için hayata geçirdiğimiz o fırsatlar. Gerçekten, o zaman Tanrı iyi olanı 

yapmak isteyen ve yapan herkese yardım eder. Kendileri için biriktirenlere ve yoksul 

insanları son kuruşlarından yoksun bırakanlara değil - onlar iblisten, şeytandan yardım 

alırlar. Ama bu uzun süre değil. Bu geçicidir. Bunu biliyorlar, bu nedenle bu kadar 

hırçınlaşıyorlar. Oysa normal insanlara, Tanrı verir. Bu nedenle onların her biri 

yapabildiğini yapıyor: biri fikirler üretiyor, biri para ile finansal olarak yardım ediyor, 

biri gidip uygulamaya koyuyor. Para buradan geliyor.  

 

Yine de, ne anlamı var, sadece bana söyleyin?.. İnsanların sorusunu anlıyorum, 

dürüstçe bunu anlıyorum. Ve doğrusu, dünyanın tüm istihbarat servisleri paramızı 

araştırıyor. Bu doğru Ve araştırmaya devam ediyorlar. Ve görünen ilk şey, 

"ALLATRA'nın çok parası olan bir tarikat olduğu ve ona para sağlandığı". Bazıları bu 

ülkenin sağladığını söylüyor, diğerleri o ülkenin verdiğini söylüyor. Biliyorsunuz, 

böyle bir kavga devam ediyor ve badmintondaki (tenis benzeri oyun) gibi bunu 

birbirlerine atıyorlar, bununla.. 
 

Tatiana: Raket. 



Igor Mikhailovich: Raket, evet, ileri ve geri.  
 

Tatiana: Doğru, badminton topunu ileri geri atıyorlar.  
 

Igor Mikhailovich: Aynen badminton topu gibi, evet... Bu nedenle ALLATRA 

badminton topu gibi - bu gizli servislerin bir projesi, o gizli servislerin bir projesi... 

bazıları bunun Soros'un fikri olduğunu söyledi ve bunun gibi şeyler. Arkadaşlar, 

umursamıyoruz: eğer yardım etmek istiyorsanız - sadece yardım edin. O Soros bile iyi 

şeylere çok fazla yatırım yapıyor.. Başka neye olduğunu bilmiyorum. Bazı insanlar 

onun bazı siyasi hareketlere yatırım yaptığını söylüyorlar. Ama diğer taraftan, eğer bir 

insan olarak en azından harika ve iyi bir şeylere yapmak istiyorsa, neden, diyelim ki, 

ALLATRA Hareketini desteklemiyor? Gerçekten umursamıyoruz. Sadece bu, 

meselenin ne olduğunu biliyor musunuz? Mesele şu ki, hiç bir organizasyon ve hiç bir 

ülkenin bize yardım etmiyor. Bunu üzüntüyle söylüyorum. Bu gerçekten böyle. 

Fonların herhangi bir zararı olur muydu? Olmazdı. Daha fazlasını yapabilirdik.  

 

Ama biz kendimiz, biz, insanlar bu sorunları kendimiz çözüyoruz. Aslında bunu başka 

organizasyonların yaotıkları gibi yapmıyoruz: para toplamıyoruz ve biriktirmiyoruz, 

çünkü bir hırsızın içeri girip veya birilerinin gelip götüreceği veya beni bağışlayın, 

sadece yok olacağı bir yerlerde değerli eşyaları toplamanın anlamsız olduğunu 

biliyoruz. ALLATRA'da, en yüksek değerleri, Rusça Boga-tyrit’ten türeyen gerçek 

zenginliği biriktiririz, yani, Tanrıyı biriktiririz, Onun Sevgisini biriktiririz - bu en 

yüksek değerdir. Ve yine, dediğimiz gibi: ALLATRA tüm insanlıktır. Ve onu nasıl 

saptırırsanız saptırın, her şey insanlığa aittir. Paranın geldiği yer budur.    

 

En önemli ve asıl olay, bir çoğumuzun bunu serbest zamanımızda, kendi paramızla, 

hatta zararına kalpten yapıyor olmamızdır, ama insanlar için yapıyoruz. Ve 

biliyorsunuz, bu şekilde davrandığınız zaman, gerçekten içinizde iyi hissedersiniz. 

İçinizde, sadece kanapede yatıp veya, bilmiyorum adamlarla avlanmaya gidip, 

hayvanları vurmakla, votka içmekle veya kart oyunları oynamakla (biliyorsunuz, 

sıradan bir adamın hayatı) zaman harcadığınızdan daha iyi hissedersiniz, ama gerçekte 

dostlarla iletişimdesiniz. İyi şeyler hakkında, sevgi ve hayatın anlamı hakkında 

konuşmak, yabani bir tavşan olsa bile, birilerini öldürmekten çok daha keyiflidir. Bana 

ne zararı oldu? Neden onu öldürmeliyim? Sonuçta, doydum. Ve doyduğum için, neden 

fazladan bir şeyler isteyeyim? Bu böyle değil mi? Mesele bu.  

 

Ve birleştiren şey budur. Birleştiren hakikat ve sevgidir. Ve sevgi, hakikat ve dostlar 

olduğu zaman, paraya ihtiyacınız olmaz. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bu doğru. AMa, 

para gerçekten bugünlerde tüketici formatta çok büyük bir rol oynuyor. Hiç kimse 

paranın kötü olduğunu söylemiyor. Hayır. Bazen insanlar bu parayı elde etmek için 

kötü şeyler yapıyor. Ama ALLATRA'nın ayırt edici özelliği budur: iyi olanı ve doğru 

şekilde yapmaya çalışıyoruz ve gelirlerimiz... Beni bağışlayın, başka herkes gibi 

davranmıyoruz, yani, "her şey sadece kendin için". İnsanlarla paylaşıyoruz ve bu iyi 

hissettiriyor.  

 

Zhanna: Evet, gerçekten. Fedakarlığın gerçekten başka insanlara yardım etmeyi 



arayan insana çok daha fazla yardımcı olduğu en sonra, yardım ettiği kişiye yardımcı 

olduğu bilimsel ve deneysel olarak kanıtlanmıştır. 

 

Igor Mikhailovich: Ve şimdi Zhanna bizden gizlenen en büyük sırrı, insaniyetin 

sırrını bize anlattı: eğer mutlu olmak istiyorsanız - başka insanları mutlu edin, o zaman 

siz de mutlu olursunuz. Bu, mutluluğun tek yoludur. Eğer sevilmek istiyorsanız, 

başkalarını sevin, sevmeye başlayın, gerçekten başka insanları sevin ve onlara yardım 

edin ve sevilirsiniz. Bu doğrudur. Hiç kimse kötü, hain, edepsiz, açgözlü ve nahoş 

insanları sevmez. Evet, bazı insanlar yalakalık yapar; dedikleri gibi, toplumda bazı 

pozisyonlara veya başka şeylere sahip ise, onu kıskanırlar, ama insan aslında nefret ile 

yaşar; pislik içinde yaşar ve bunu anlar; bu onu daha fazla öfkelendirir. Öfkeli 

olduğunuz zaman, bir şeylerden korktuğunuz zaman, kötü hissettiğiniz zaman, bu 

gerçekten hayat mı? Hayat değil. Hayat sevinçtir. Hayat Sevgidir. Hayat Hayattır.  

 

Zhanna: Evet, bu gerçekten böyle. Aslında, kişisel çıkarla ilgili zevkler en sonunda 

sadece bunalım getirir, çünkü insan sadece kendi çıkarı için, bencillikten hareket ettiği 

zaman, hayat için, gerçekten Şahsiyet olarak onu hoşnut edebilen, yani, onu içsel 

olarak dolduran bir şeyler için herhangi bir esas getirmeyen bazı video oyunlarını, bazı 

eğlenceleri seçer...  
 

Igor Mikhailovich: Bazen bu zamanın harcanmasıdır, boşuna harcanan zaman. Bu 

dünyada en değerli olan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Zhanna bir zamanlar 

söyledi - bu zamandır. Bu doğru. Zamandan daha değerli hiç bir şey yoktur. Zaman 

tükeniyor ve geri dönmez. Harcadığımız parayı geri kazanabiliriz. Eğer birine bir şey 

verdiysek, bize geri dönebilir. Ama zaman asla geri dönmez. Bu nedenle onu boş olan 

şeye harcamak, o zamanlarda iyi bir şeyler yapabildiğinizde, sadece hayatınızı israf 

etmek anlamına gelir. En azından kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz, yeni bir şeyler 

okuyabilirsiniz, daha önce bilmediğiniz bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Ama en önemlisi 

birilerine yardım edebilir, hatta insanlar ile konuşabilirsiniz.  

 

Bazı insanlar şöyle der: "Sohbet nedir? İnsanlarla konuştum. Ne olmuş?... Konu ne?" 

Bu ne üzerine konuştuğuna bağlı, dostum. Eğer insanlar ile nezaket hakkında, sevgi 

hakkında konuşursanız, kendi üzerinize, gururunuzun ve korkunuzun üzerine çıkmayı 

başarırsanız... Bir çok insan gerçekte insanlar ile konuşmaya başlamaktan korkuyor. 

Neden? Özellikle sevgi, barış, karşılıklı saygı ve Yaratıcı Toplum gibi konularda. Bu 

böyle değil mi? Korku ortaya çıkıyor: "anlaşılacak mı ... yoksa değil mi?" Yine de, 

içinizde konuşan kim ve sizi geride tutan kim? Sadece başlayın - bunun muhteşem 

olduğunu görürsünüz. Öyle değil mi?  

 

Sadece hayatınızı harcamak yerine, telefonu açın, bir arkadaşınızı arayın ve onunla 

konuşun, sohbet edin. Özellikle konuşmak istemediğiniz biriyle. Bu en iyi seçenektir. 

Sadece düşmanınız veya başka bir şey olduğu için değil, ama sadece istemediğiniz için 

(biliyorsunuz, bu tür zıtlıklar) birileri ile konuşmak istemezsiniz. Neden? Çünkü 

birbirimizi tanımıyoruz. Problemimiz bu. Sadece birbirimizin yüzeysel algısı ile 

yaşıyoruz, biliyorsunuz, aslında hayvanlar gibiyiz: dışsal saldırganlığa bakıyoruz, 

kendimiz saldırgan oluyoruz ve birbirimizden ayrılıyoruz.  



Ama kurt maskelerini atın ve insanlar gibi birbirinizle konuşun. Sonuçta, insanın 

içinde hem bir canavar hem de bir Melek var. Bir Melek ile konuşun ve bir Melek olun 

- ve canavar çekip gidecektir. Evet, başlangıçta, canavar tezahür edebilir, çünkü sizin 

imajınızı görür ve sizin ona karşı sahip olduğunuz aynı tavıra sahiptir. Ama ona 

kötülük olmadan davrandığınızı anladığı zaman, ona bir insan varlığı olarak sevgiyle 

davrandığını zaman, dostlarım, biri bunu nasıl algılayamaz? Tamamen çılgın 

olmadıkça veya beni bağışlayın şeytana veya onun kuyruğuna ya da boynuzlarına 

tutunan birisi olmadıkça. Ama onlar bir kaç kişidir, onlar %1'den azdır.  

 

Igor Mikhailovich: Yine, Tanrı gerçekten insanlara fırsatlar verir, ama bu fırsatları, 

kendileri için değil, başka insanlar için kullanmaları için verir. O zaman bu 

muhteşemdir, o zaman bu olağanüstüdür. Bu yüzden, Tanrı ALLATRA'ya, gerçekten 

yaptığımız şeyi yapmak için fırsatlar veriyor ve bunu herkes için, dine veya siyasi 

görüşe bakmaksızın tüm insanlar için yapıyoruz. Bu muhteşem ve bu olağanüstü. 

 

Ve sadece hayal edin, varsayalım, eğer organizasyonumuz diğer organizasyonlar gibi 

olsaydı, örneğin, Uluslararası Halk Hareketimiz vurgunculuk, fabrikalar inşa etme, 

gemiler alma ile meşgul olmaya başlardı... O zaman bu ALLATRA beş para etmezdi, 

öyle değil mi? Ve böyle çok ünlü bir adı ve güzel bir dış görünümü olduğu gerçeğine 

rağmen - beni bağışlayın, başka bir tüketici makine olurdu. Öyleyse, mesele nedir? 

 

Ama Tanrıya şükür, bizler, ALLATRA'nın insanları, gerçekten ALLATRA'nın taze 

hava nefesi gibi, beni bağışlayın, dolmasını istediğimiz şey ile dolu olmayan bu 

dünyadaki bir bardak berrak pınar suyu gibi kalması için nöbet tutuyoruz. Bundan 

dolayı, bu taze havanın ve berrak suyun herkese erişilebilir olmasını, tüm dünyada 

olmasını sağlamak, ayrıca herkes için sınırlamalar olmadan Tanrının Sevgisini 

sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.  
 

Tatiana: Teşekkür ederim!      
 

Igor Mikhailovich: Aslında, fırsatlar insanlara, diğer insanları kendilerinin önüne 

koyan o insanlara veriliyor; ve o zaman bu fırsatlar tükenmez. Ama kişi kendisini 

insanların önüne koyar koymaz, fırsatlar gerçekten ortadan kaybolur. Şeytan elbette 

ona bir şeyler verebilir, ama bu farklı bir şeydir. Tanrı Canlı olanı verir, oysa şeytan 

ölü olanı verir. Ve fark çok büyüktür.    
 

Tatiana: Doğru. Ayrıca, insanlar bir soru ile geliyorlar... Yine, bir çok insanın 

şimdiden harekete geçmesi gerçekten çok sevindirici. Bu nedenle, bir soru soruldu: 

böyle bir heves ve böyle bir sorumluluk ile, yaptıkları şeye böylesine sorumlu bir 

yaklaşımla, çok uzun süre harekete geçmeleri için insanları teşvik etmek gerçekte nasıl 

mümkün oluyor? Çünkü, örneğin, belirli şirketlerin veya organizasyonların, insanların 

nasıl harekete geçirileceği ile ilgili çeşitli yöntemler icat eden özel bölümleri ve insan 

kaynakları departmanları var. Oysa burada, ilhamları ve böyle bir örnek için insanlara 

böylesine muazzam bir minnettarlık!  

 

Yine de, ayrıca organizasyona ait bir nokta ile ilgili bir soru var. Büyük şirketlerde, her 

şey genellikle belirli bir bireye, bir tür tek sahibe indirgeniyor. Bu nedenle, insanlar 



merak ediyor: ALLATRA Halk Hareketine gelince (o çok yüzlü ve çok yönlü), tek bir 

insan bu bütün devasa yapıyı nasıl yönetebiliyor?  
 

Igor Mikhailovich: Bana bu kişinin adını verin. Örneğin, bazı insanlar beni işaret 

ediyor ve onun ben olduğumu söylüyor. Hayır, dostlar. Kesinlikle ben yönetmiyorum 

ve ALLATRA'yı yönetmek ile hiç bir ilgim yok. Aynen başka herkes gibi. Bu doğru. 

Hiç kimse ALLATRA'yı yönetmiyor. ALLATRA eşsizdir: burada dikte eden hiç 

kimse yok ve olamaz. ALLATRA kendi kendine yaşıyor - o hayattır. İnsanların 

hayatını kim yönetiyor? Bana söyleyin. Yönetmeye ve bizi bu veya başka türden 

sınırlara sürükleyerek davranışımızı manipüle etmeye çalışan hemcinslerimiz var.  

Ama yine, bu yasalar ve başka her şey vasıtası ile yapılıyor ve bizler, yasalara uyan 

vatandaşlar kanunlara ve bir çok başka şeye uymaya mecburuz. Ama, arkadaşlar, bu 

bizim dışımız üzerindeki manipülasyondur, oyda ben içsel hayat hakkında 

konuşuyorum, hayat veren şey hakkında. Onu kim yönetiyor? Basit bir soru.     
 

Tatiana: Biz kendimiz birbirimizin hareketlerini koordine ediyoruz, evet. 
 

Igor Mikhailovich: Bu durumda, ALLATRA Hareketi ile ilgili olan ne... ALLATRA 

kendi kendini organize ediyor. Zaten bir örnek verdim: bir fikre sahip olan bir kişi var. 

O desteklendi ve hayata geçirildi. Sorumluluk var, bu doğru. Koordinasyon merkezleri 

var. Koordinasyon merkezleri nedir ve ne için gereklidirler? Tüm dünyadaki insanların 

koordinasyonu ve etkileşimi için. Bu bilgi aktarımıdır ve belirli eylemlerin fikir 

birliğidir. Bu hiç bir şekilde, siyaset ile, jeopolitik ile veya başka bir şey ile 

ilişkilendirilmemelidir. Arkadaşlar, içlerinde böyle düşünceler ortaya çıkanlarınız, 

sadece rahatlayın. ALLATRA siyasetin ötesindedir ve oraya gitmeye niyeti yok. 

Politikaya ihtiyacımız yok. Bu doğru. Endişelenmeyin ve korkmayın. Hiç bir politikacı 

için rekabet değiliz. ALLATRA'da bazı politikacıları destekleyen bir çok insan var, 

oysa diğerleri başka politikacıları destekliyor. Ama, ALLATRA içinde siyasi 

tartışmalar yapılmıyor. Herkes istediği şeyi seçiyor. Ve başka bir şeye dayanarak 

birleşiyoruz - insancıllığa.  

 

ALLATRA'da hiyerarşi yoktur ve olamaz, ama sorumlu kişiler var. "Sorumlu kişi" ne 

anlama geliyor? Bu hiç bir şekilde bir şefin yerini almaz. Bu, örneğin, insanlar belirli 

bir projeyi uygulamaya koymaya başladığında ve onun uygulanmasından sorumlu bir 

kişinin olduğundadır.  O tam olarak, şeytanın kuyruğunda veya boynuzlarında asılı 

olan veya afedersiniz anüsünün derinliklerinde olan insanların içeri girmemesini 

sağlamaktan sorumludur. Ama onlar bu hareketi (hangi ülkede olduğu önemli değil) 

birilerinin yararına bazı siyasi kararlara doğru değiştirmek için ALLATRA'ya girerler. 

Bu nedenle, vicdanını kaybetmiş, onurunu kaybetmiş, insani olan her şeyi kaybetmiş 

olan insanlar tarafından manipülasyon olmamasını sağlamak için gerçekten sorumlu 

kişilere ihtiyaç vardır, ama onlar sinsi, düzenbazlardır, biliyorsunuz, böyle bir tür ve 

manipüle etmeye çalışırlar. Bu nedenle, manipülasyonu ortadan kaldırmak için, 

ALLATRA'nın başka bir tarikata veya dine dönüşmemesi için... Ve tarikat veya din 

nedir? Çoğunlukla, belirli kuralların bir kodudur... 

 

Tatiana: Hakikat üzerinde tekel.  
 



Igor Mikhailovich: Hakikat üzerinde tekel, oysa başka her şey reddedilir. ALLATRA 

böyle imajlara uymaz. Neden? Çünkü söyledik: tüm dünyanın dinleri var, onlar 

ALLATRA'da. Ve hiç kimse hiç kimseye dayatmamalı, yasaklamamalı veya başka bir 

şey. Evet, hepimiz birlikteyiz, hakikatin dibine inmeye çalışıyoruz, öyle değil mi? 

Öyle. Ama sorumlu kişiler var. Ve her projede olan, koordinasyon merkezlerinde olan 

bu sorumlu kişiler - onlar insanlardır, onlar hepimiziz.  

 

Ayrıca, Uluslararası Halk Hareketinin tüm katılımcıları, hepimizin üzerinde yaşadığı 

Yeryüzü adı verilen bu gezegende daha önce tekrar tekrar gerçekleşen şeyin 

ALLATRA'ya olmamasını sağlamaktan sorumludur. Hakikatin bazı organizasyonların 

yararına değiştirilmesinin gerçekleşmemesi için, belirli bir organizasyon bu Hakikati 

tekeline aldığı ve güçlü bir organizasyon olmak için onu kendi uygunluğu için 

değiştirdiği zaman; Hakikat Peygamberin söylediği şeye tamamen karşıt olan bir şey 

ile değiştirildiği ve daha sonra, bu karşıtlığın bu organizasyonun takipçilerinin 

zihinlerine empoze edildiği zaman. Olmaması gereken budur. Yüksek değerlerden, 

insancıllığımızdan canavarca olan şeye aşağı düşmemeliyiz. Tüm bunları alıp en 

sonunda dünyayı fethetme amacı ile veya başka bir amaçla gerçekten jeopolitik bir 

harekete dönüştürmemeliyiz. Biliyorsunuz, doğrusunu isterseniz, sadece insan 

olmaktan çıkan insanlar, sadece onlar bu şekilde düşünebilir ve buna izin verebilirler.  

 

Ama, baştan çıkma kuvvetlidir; bir çok insan kuvvetlidir. Bu gerçekten böyle. Ve bunu 

bir çok ülkede gördük; manipülasyon girişimlerini gördük, insanlar bu veya başka 

partiye yöneltmeye çalıştığı zaman bunu gördük; çeşitli insan gruplarının, bunu 

nazikçe söyleyelim, iktidar için böyle "ciddi" mücadeleye sahip oldukları zaman 

katılımcıları kendi taraflarına ayartmaya çalıştıklarını gördük. Ama ALLATRA 

harikuladedir, çünkü aynen tüm dünyada olduğu gibi, onda dini inançların özgürlüğü 

ve siyasi seçim özgürlüğü vardır. Politika var olduğu sürece, insanların istedikleri 

herkesi, oylarına değer olduklarını düşündükleri herkesi seçme ve oy verme hakları 

vardır (politika olduğu sürece, tüketici format olduğu sürece). Yine de, Peygamberin, 

tüm peygamberlerin hayalini hayata geçirmek için birlikte çabalıyoruz.  
 

Tatiana: İgor Mikhailovich, eğer "hakikatin dibine inmekten" konuşursak... 

Peygamberlerden söz ettin, biraz bu konuya değinelim... Olay şu ki, bazı insanların 

uyumsuzluğu var, çünkü eğer peygamberler hakkında, Tanrının Oğlu hakkında 

konuşursak (İgor Mikhailovich: Evet), bu dünyaya gelenler hakkında, onlar 

eşzamanlı olarak insanlığın gelişimi hakkında, "altın çağ" hakkında, bin yıllık mutlu 

hayat hakkında konuştular ve aynı zamanda zamanların sonu hakkında (İgor 

Mikhailovich: Doğru), Kıyamet hakkında konuştular. Bu nedenle, ayrıca bu konu ile 

ilgili anlayış yokluğu var. Burada da biraz netlik getirmek mümkün mü? 
 

İgor Mikhailovich: Evet, insanlar arasında yanlış anlama ortaya çıkıyor, çünkü 

peygamberlerimiz (ve bunu hemen söylemek istiyorum), gelen tüm peygamberler 

bizimdir. Onlar Tek Tanrıdan geldiler ve bütün insanlığa geldiler. Bu nedenle tüm 

peygamberler bizimdir. Ve bu gerçekten böyle. Peygamberler farklı gerçekleri 

getiremezlerdi, tek gerçeği getirdiler. O gerçek her zaman basitti ve onun özü tam 

olarak bugün Yaratıcı Toplum dediğimiz şeydi. Ama peygamberler insanların bir 



seçim ile karşılaşacakları ve iki yola sahip olacağımız belirli bir zamanın geleceğini 

söylediler: bir yol, beni bağışlayın, Son Saat, Yargılama, Kıyamet dediğimiz yoldur ve 

ikinci yol cennetteki gibi bin yıllık mutlu hayat (Tatiana: Hayat) veya altın bin yıldır 

(Tatiana: Evet). Bunlar iki yoldur.  

 

Bu noktada bir çok insan arasında (bunu araştıran ve aslında bu veya diğer dini 

anlamaya çalışanlar arasında) uyumsuzluk ortaya çıktı ve her iki yoldan söz ediliyor, 

hem iyi olan hem de kötü olan. Öyleyse, burada bir soru ortaya çıkıyor: neden ölüme 

(kötü olan) götüren var ve neden ayrıca hayata götüren (iyi olan) var? Ve bu nasıl: 

önce iyi bir şey olacak ve sonra kötü bir şey mi olacak? Ama aslında, herkesin öleceği 

ve hiç kimsenin burada kalmayacağı zaman, Yargılama hakkında söyleniyor: Ama 

Canlı olanlar Canlı olanlara gidecekler, ölü olanlar sadece ölecekler ve buna benzer. 

Peki ya altın bin yıl?  

 

Dostlarım tüm bu karışıklık, birileri bir zamanlar peygamberlerin sözlerini değiştirdiği, 

Hakikati gasp ettiği ve sonra kendi zihinlerinden masallar anlattıkları için ortaya 

çıkıyor, aynen çocukların masalları gibi, çünkü birşeyler anlatılmalıydı ve 

açıklanmalıydı. Ve karışıklık buradan geliyor. En sonunda, dinlerini anlamaya çalışan 

insanlar, inananlar bir şeylerin yanlış olduğu anlayışına varıyorlar.  

 

Çünkü, evet, inanan dindar fanatikler var (biraz konu dışına çıkacağım) ve onlar farklı 

şekilde düşünmeyi kendilerine yasaklıyorlar, onlara anlatılan şekilde, "kurtarılmak 

için" hareket ediyorlar ve her şeyi süpürüp atıyorlar. Bir şeylerin yanlış olduğunu 

hissediyorlar, ama bunu düşünmeyi bile kendilerine yasaklıyorlar. Ama herkes 

gerçeğin nerede olduğunu ve yalanların nerede olduğunu, masalların nerede olduğunu 

ve gerçekliğin nerede olduğunu gerçekten hissedebilir.  
 

Basit bir örnek vereceğim. Biraz bunun hakkında konuşalım, dostlarımızın ne 

hakkında konuştuğumuzu anlayabilmeleri için biraz genişletelim. Örneğin, ölü insanlar 

nasıl dirilecekler? Çünkü söyleniyor: onlar bedenlerinde kalkacaklar, öyle değil mi? 

Böyle söyleniyor, öyle değil mi? 
 

Tatiana: Evet, küllerinden...  

 

Igor Mikhailovich: Ve bizim vizyonumuz ne? Kıyamet Günü olacağı, (Tatiana: 

Yargılama) Tanrının tahtta oturacağını. (Tatiana: Tahtta, evet). Hıristiyanlıkta, o İsa 

Mesih olacak, O geri dönecek (Tatiana: Bir tarafta, aklanmak olacak...) ve O 

yargılayacak. Bir tür İsa Mesih'in dünyaya ikinci gelişi, bu evrensel yargılama olacak. 

Dostlar, (bunu çözmeye çalışan) her birimizde ortaya çıkan uyumsuzluğu giderek 

netleştireceğim. En azından bir parça düşünmeye sahip olan ve sadece onlara 

anlatılanlara inanmayanlar (çünkü sadece inananlar gerçekte hiç bir şeye inanmazlar, 

olmak değil, görünmek isterler), oysa yanlış bir şey olduğunu hissedenler, bunu ararlar 

ve buna bakarlar. Anlıyor musunuz? Örneğin, insan değerli taşlar aradığı zaman, onları 

alır, dokunur, onları yıkar ve ayırt eder, aksi taktirde basit taşları toplamak olasıdır. 

Örneğin, zümrüt arıyorsanız neden taş tahtaya ihtiyacınız olsun? İnsanlar bu şekilde 

davranıyorlar: bir şeyi alıyorlar, başka bir şeye dokunuyorlar ve bakıyorlar. Ve 



böylece soru ortaya çıkıyor: hepimiz bedenlerimizde nasıl kalkacağız, öyle değil mi? 

Ve başka bir soru ortaya çıkıyor: ne dersiniz ... ve İsa Mesih'in Kendisinin sözlerini 

çiğneyerek bunu söyleyen kim? 
 

Tatiana: Evet.  
 

İgor Mikhailovich: Çünkü İsa Mesih buraya tekrar geleceğini söylemedi, söyledi mi? 

Hatırlayın: O ne söyledi? Başka birini göndereceğini söyledi, ama Yargılamaya 

geleceğini ve yargılayacağını söylemedi. Bu insanlar tarafından icat edildi. Ve o 

varsayımlar ve onu açıklama girişimleri, onlar sadece Hakikati sildiler, onu 

değiştirdiler - ve bize anlamadığımız masallar geldi. Ve Peygamberin anlattıkları, İsa 

Mesih'in anlattıkları hepsi unutuldu ve silindi, ama bu doğru idi. 

 

Öyleyse... başka ne anlamı var? "İnsan, Tanrının iradesiyle ölümden bir beden içinde 

kalktı" (evet, Tanrı için her şey mümkündür). Ama başka bir sorum var. Her birimizin 

içinde (sizin içinizde de, dostlar) sizden önce yaşamış olan milyonlarca insanın 

parçacıkları var, uzak yıldızların ve başka her şeyin parçacıkları var. Şimdi hayal edin: 

milyonlarca altşahsiyet, ölü olanlar kalktılar ve kendi parçacıklarını geri aldılar. Basit 

bir sorum var: Yargılama sırasında neyin üzerinde duracaksınız? Ve nasıl 

görüneceksiniz? Yoksa Tanrı başka bir şey yapmak zorunda mı? Oysa, küllerinizden 

yükseleceksiniz, deniyor, öyle değil mi?  
 

Tatiana: Evet.   

 

Igor Mikhailovich: Küllere dönüşeceksiniz, küllerden yükseleceksiniz. Yani, benim 

olan şey bana geri dönmeli. Açıkça, parçacıklar yok olmaz. Dostlar, evet, anlıyorum: 

onların bazıları kısa bir zaman periyodunda yaşar, oysa diğerleri çok uzun süre yaşar 

ve var olur. Bu nedenle, hiç bir yere yok olmazlar. Ve içimizde, bedenlerimizde, başka 

insanların, hayvanların, yaratıkların ve başka her şeyin bedenlerinin kütleleri var.  

 

Tatiana: İgor Mikhailovich, Yargılama Günü gibi ilginç bir konuya temas ettin, çünkü 

bir çok yanlış anlamalar var, demek istediğim.. 

 

İgor Mikhailovich: Doğrusu, bir çok yanlış anlamalar var. Burada neyin yanlış 

olduğunu ve neden olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Başka ne söylemek istediğimi 

biliyor musunuz? Dostlarım, ölüm sonrası kader tam olarak tüm dini organizasyonlar 

tarafından kullanılan bir spekülasyon aletidir. En büyük spekülasyon tam olarak 

ölümden sonraki kaderin bu yönünde gerçekleşiyor. Ama, insanlar bunu biliyorlardı ve 

çok uzun olmayan bir zaman önce biliyorlardı. Ama daha sonra, tüm bunlar 

organizasyonlar tarafından değiştirildi, gizlendi ve gasp edildi, "bir aracı olmadan 

Tanrıya gidemezsin" vesaire. Buna bakalım, çünkü dostlarımız ilgileniyor.    

 

Tatiana: Özellikle, Ortodoks geleneğinde büyüyen Hıristiyan bir kadın tarafından 

bununla ilgili yanlış anlama vardı. Çünkü İsa Mesih, Canlı olanların Yargılmaya 

gelmediğini söyledi. Özellikle, Yuhanna İncilinde, aşağıdakinden söz ediliyor: "Size 

doğrusunu söylüyorum, Sözümü kim işitirse ve Beni Gönderene inanırsa ebedi hayata 

sahiptir ve yargılanmayacak." Yani, çok açık sözler...  



 

Igor Mikhailovich: Bakın: İsa Mesih bunu söyledi. Ama ardından ne söyledi? 

(Tatiana: Hayata sahip olduklarını..) Herkesin geleceğini ve herkesin yargılanacağını.  

 

Tatiana: Evet. Bölüneceklerini... 
 

Igor Mikhailovich: Ama bazıları cennete götürülecek, oysa diğerleri cehenneme.  

 

Tatiana: Evet, ebedi işkence ve sonrasında Ebedi hayat.  

 

Igor Mikhailovich: Arkadaşlar... biliyorsunuz, benim için her zaman basit bir soru 

ortaya çıkıyor:  insanlara İsa Mesih'in veya diğer peygamberlerin sözlerini çarpıtma ve 

değiştirme hakkını kim verdi?  

 

Tatiana: Evet. İslam'da, bundan da söz ediliyor 
 

Igor Mikhailovich: Her yerde.  
 

Tatiana: ...Canlı olanların Yargılama için gelmeyeceklerini; sadece ölü olanların 

yargılanacağını.  

 

Igor Mikhailovich: Tanrının tüm elçileri aynı Hakikati anlatır - hakikat tektir. Neden 

peygamberler belirli bir zaman periyodundan sonra birbiri ardına geldiler? Hakikat 

birileri tarafından gasp edildiği ve değiştirildiği zaman, başka bir peygamber geliyordu. 

Ve aynı Hakikati getiriyordu ve aynı şeyler hakkında konuşuyordu. Ama tüm bu 

mesajların özü insanların, her şeyden önce birbirlerini sevmeleri, dürüstçe ve doğru 

şekilde yaşamaları gerektiği noktasına indirgendi. Öyle değil mi? (Tatiana: Doğru). 

Yani, Yaratıcı Toplumu inşa etmek hakkında ve Tanrıya gitmenin kolay yolu hakkında 

konuşuyorlardı. Ve basitçe, az ve öz ve açıkça konuştular. Ama, dostlarım, Yargılama 

Gününden biraz uzaklaşalım. Size bunun neden yapıldığını ve tüm bunların neden 

ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. Sadece hayal edin. Özellikle dinleri, ayrıca kutsal 

metinlerin özünü (sadece tek bir dinin değil, tercihen birkaç) en azından biraz anlayan 

ve bilgili olanlar. Öyleyse, burada bir soru ortaya çıkıyor: Hakikat neden gasp edildi 

ve değiştirildi? İnsan faktörünü ele almıyoruz. Bu apaçık: açgözlülük, dini görevleri 

satma ve başka her şey - bu insanoğlunun doğasında var. Ama neden tam olarak bu 

şekilde değiştirildi? Sadece bunu bir devlet dini yapmayı mümkün kılmak için.   

 

Sadece hayal edelim. Hepimize hayat veren İsa Mesih tarafından getirilen Hakikat, 

gerçekte bu, bize İdeal Toplumu (nıhai amaç, bütün dünyada Aden) getirecek olan en 

saf formunda Yaratıcı Toplumdur (Tatiana: Evet). Bu Öğreti devlet öğretisi olabilir 

miydi? Elbette hayır. Diyelim ki, Constantine Vladimir ve birçok başkaları Yaratıcı 

Toplumu bir devlet fikri olarak alır mıydı (Tatiana: Bir fikir) (bunu, beni bağışlayın 

modern bir şekilde adlandıralım - Yaratıcı Toplum)? Elbette almazlardı. Neden? Bir 

kral, bir zorba ve benzer, bir tiran - ve o aniden gücünden yoksun bırakacak olan ve 

onu, kralı, beni bağışlayın, bir seyis veya aşçı ile aynı mevkiye koyacak bir şeyi 

alacak? Bu düşünülebilir mi? Elbette hayır, bu düşünülemez. Bir organizasyon ne 



ister? Bir organizasyon para ve güç ister... ALLATRA haricinde her organizasyon. Ve 

bu gerçekten böyle, öyle değil mi?  
 

Tatiana: Evet, öyle.  

Igor Mikhailovich: İşte basit bir yanıt. Bu nedenle onu aldılar ve değiştirdiler. Ve 

insanlar dinden ne ister? Basit bir soru.  
 

Tatiana: Onlar...  
 

Igor Mikhailovich: Hayatı. 
 

Tatiana: Hayat. 
 

Igor Mikhailovich: Ölümden sonra yaşamak.  
 

Tatiana: Evet, bir tür garanti.  
 

Igor Mikhailovich: Çünkü hepimiz, insanlar, bedendeki hayatın fiziksel bedenin ölüm 

anında sona ermediğini hissediyoruz. Ve bedendeki hayat geçicidir. Hepimiz bunu 

hissediyoruz ve anlıyoruz, neredeyse hepimiz. Beni bağışlayın, gerçekten şeytanın 

anüsünün derinlerinde olan çok, çok az sayıda insan haricinde - onlar artık hiç bir şey 

hissetmiyorlar.   
 

Tatiana: Emildiler mi?  
 

Igor Mikhailovich: Hayır, sindirildiler.  
 

Tatiana: Doğru. Genel olarak diriliş hakkında konuşurken, ayrıca ilginç olan şey, İsa 

konuştuğunda, "Ben diriliş ve yaşamım" dedi.  
 

Igor Mikhailovich: Evet. 
 

Tatiana: Bu kesinlikle manevi diriliş hakkında söylendi.  
 

Igor Mikhailovich: Elbette.  

 

Tatiana: …esasen, uykuda olan, ölü olan, Hakikate, Tanrının Sevgisine hissizleşmiş 

olan insanların ...  
 

Igor Mikhailovich: ... yaşamları sırasında ölü olan...  
 

Tatiana: …yaşamları sırasında ölü. 
 

Igor Mikhailovich: Ve tam olarak O'nun vasıtası ile Hayatı kazandılar.  
 

Tatiana: Bu Hayat onlarda yeniden canlandı. 



Igor Mikhailovich: Ve O "Ben" dediğinde - bu aslında Odur, O Ruhsal Dünyanın bir 

temsilcisidir; sadece Ruhsal Dünya vasıtası ile, sadece Onun vasıtası ile, sadece Sevgi 

vasıtası ile. O gerçekten "tanrıya nefret, tapınma, kölelik veya itaat vasıtası ile 

geleceksiniz" dedi mi? Buna benzer bir şey var mıydı? Var mıydı yoksa yok muydu?  

 

Tatiana: Yoktu.  
 

Igor Mikhailovich: … hiyerarşi vasıtası ile, başka bir şey vasıtası ile. Ama insan 

neyin vasıtası ile gelecek?  
 

Tatiana: Elbette hayır. Biliyorsun, böyle bir konu var: gerçekte, İsa her zaman sadece 

Sevgi vasıtası ile kurtarılmanın mümkün olduğunu söyledi. Ama sonra...  
 

Igor Mikhailovich: Ama O söyledi mi, Tatiana?... Neden Tatiana'ya hitap ediyorum - 

O Ortodokslukta, Hıristiyanlıkta bilgili, bu nedenle ona bu tür sorular soruyorum. O 

insanın Tanrıdan korkmasını söyledi mi?  

 

Tatiana: Elbette hayır.  
 

Igor Mikhailovich: Ve O insanların Tanrının köleleri olduğunu söyledi mi?  
 

Tatiana: Onlar özgürler, onlar dostlar.  

 

Igor Mikhailovich: O ne dedi? Artık size köleler demiyorum...  
 

Tatiana: Evet.  
 

Igor Mikhailovich: Öyle değil mi?  
 

Tatiana: Şimdi "Size dostlarım dedim"  

 

Igor Mikhailovich: Evet ve siz köleler olmayacaksınız. Neden? İsa'yı sevenler, 

Ruhsal Dünyayı sevenler, dostlar olurlar, birleşmiş bir dünya olurlar. Ve bizler sadece 

şeytanın köleleri olabiliriz. Bu böyle değil mi?  

 

Tatiana: Öyle.  
 

Igor Mikhailovich: Tanrının köleleri olamayız. Bu yanlış. Ama bir organizasyon için, 

bu kabul edilebilirdir. Bir organizasyon için, köleler olmamız, Tanrıdan korkmamız 

gereklidir. Neden? Eğer tanrıdan korkarsak, onun aracılarından korkarız. Örneğin, bir 

tirandan korkarsak, onun temsilcilerinden de korkarız. Neden? Çünkü temsilciler tiranı 

temsil ederler ve bize istedikleri şeyi yapabilirler. Öyle değil mi? Her şey çok basit. 

Canlı olan ölü olan ile örtüldü (Tatiana: Evet). Veya daha basit bir noktayı ele alalım: 

İsa Mesih hiyerarşi, iktidar veya başka bir şey olması gerektiğini söyledi mi? O ne 

söyledi? O ne hakkında konuştu?  

 
 



Tatiana: Tüm kardeşlerin eşit, eşitlik içinde olduğunu...  
 

Igor Mikhailovich: Ve aranızda hiç kimse daha üstün veya daha alçak olmamalı. 

Öyle değil mi?  
 

Tatiana: Veya daha alçak, evet.  
 

Igor Mikhailovich: İsa Mesih'in söylediği bu değil mi? Öyleyse, beni bağışlayın, 

İncilde tüm gücün Tanrıdan olduğu sözleri nereden ortaya çıktı, dostlarım? İsa Mesih 

gerçekten tüm gücün Tanrıdan olduğunu söyledi mi?  
 

Tatiana: Oh, bu keskin bir konu, evet.  

Igor Mikhailovich: Gerçekte keskin değil, doğru bir konu. Bu yüzden, eğer birine güç 

verirsek (birine güç verirken, beni bağışlayın, bazen kendi seçimimiz ile, bazen 

aptallığımız ile) ve gücü verdiğimiz kişi bir tiran haline gelirse, Tanrı ona bizim 

üzerimizde güç verdiği için bizi gasp etmeye başlarsa, bunu kabul etmeli miyiz ve 

onun düzenine göre yaşamalı mıyız? Ana bu aslında bizim seçimimiz. Meydana 

getirdiğimiz kişiden biz sorumluyuz, öyle değil mi? Tanrının bununla ne ilgisi var?  
 

Tatiana: Doğru. Benim için, bu kavram daha yakın, otoritelerin tam olarak toplumun 

durumunu (İgor Mikhailovich: Elbette) ve toplumdaki ahlaki seçimi yansıttığı...  

 

Igor Mikhailovich: Sonuçta, insancıl olmayan her şey ve ölüme götüren her şey 

şeytana aittir. Ebedie Hayat veren her ley, Sevgiyi doğuran ve bu dünyada esevinç 

veren her şey Ruhsal Dünyaya aittir. Bu böyle değil mi? Böyle. Her şey çok basitçe 

bölünüyor. Beni bağışlayın, beyaz ve güzel olan şey var ve siyah ve ölü olan şey var. 

Her şey çok basit. Ama ne yazık ki, her şey değiştirildi, her şey çarpıtıldı.  

 

Bu nedenle, konu tam olarak bu çarpıtmaları uzaklaştırmakta. İnsanlar, "ne anlamı var, 

aslı nedir?" diyorlar. Bu anlamdır ve bu asıldır, özdür. Yine, Tanrının Yargılamasına 

geri dönersek, dedikleri gibi, aslında Canlı olanların Yargılamada, Mahşer Gününde 

olmayacakları söyleniyor. Canlı olan biri nasıl yargılanabilir? Mahşer Gününe, 

yargılamaya gelecek olan ölü olandır. Ve burada bir soru ortaya çıkıyor: nasıl olur - 

ölü olan gelecek? Ama elçiler insanın iki kez öldüğünü söylemediler mi? Birinci ölüm 

ve sonuncusu (Tatiana: İkinci ölüm). Ama Canlı olan ölmez. Elçiler Canlı olanın 

ölmediğini - Tanrıya yükseldiğini söylemediler mi? (Tatiana: Söylediler). Bu böyle 

değil mi?  

 

Tatiana: Öyle. Tam olarak İlahiyatçı Yuhanna'nın Vahyinde deniyor ki... İlginç bir 

şekilde, ölümün ve cehennemin ölülerini teslim edecekleri söyleniyor (İgor 

Mikhailovich: Ölüm ve cehennem, evet). Onlar ateş gölüne fırlatıldılar. İkinci ölüm 

bu şekilde geldi. Bu kesinlikle böyle bir... 
 

Igor Mikhailovich: Elbette. Bu etkileyici.  
 

Tatiana: Etkileyici, evet.  



Igor Mikhailovich: Yine Hıristiyanlığa geri dönersek, ayrıca insanların orada 

bedenlerinde dirilişe inanmaya nasıl zorlandıkları hoşuma gidiyor. "Eğer Tanrının 

Yargılamasında bedenlerimizde yükseleceğimizi inkar edersek (Tatiana: Evet), bu 

yüzden İsa Mesih'in ölümden sonra kendi bedeninde yükseldiğini inkar ederiz" gibi bir 

konuyu hatırlayın. Öyle değil mi? (Tatiana: Doğru). Bu yüzden, neyi inkar ederiz? "O 

zaman Mesih'i inkar ederiz ve o zaman Tanrıyı da inkar ederiz." Söylenen bu değil mi?    
 

Tatiana: Evet, tam olarak, böyle bir zincir.  

Igor Mikhailovich: Doğru. Ama buna mantıklı şekilde bakalım (beni bağışlayın, 

bizler gerçekten biraz eğitimli insanlarız, bir parça okuyoruz ve biraz anlıyoruz, öyle 

değil mi?). İsa Mesih üç gün sonra Kendi bedeninde idi. O Kendi bedeninde idi ve taze 

yaralarını havarilerine gösterdi, öyle değil mi? Bu nedenle, modern dilde söylersek, 

canlandırma gerçekleşti. Ama daha sonra, bu konuyu manipüle ederek, bize aynen İsa 

Mesih gibi olacağımızı açıklıyorlar. Buna rağmen, ya eğer bir insan, örneğin beş bin 

yıl önce öldüyse? Bedeninden ... o çoktan içimizde karıştı. Bu nasıl mümkün olur? Ve 

burada, mantıklı insanların, beni bağışlayın, kafalarında uyumsuzluk oluyor. Öyle 

değil mi?  

 

Tatiana: Ne tür peri masalları, evet.  
 

Igor Mikhailovich: Ama bunlar peri masalları, İsa Mesih'ten çok uzak olan, O'nu 

dinlemeyen ve O'nun öğretmiş olduklarını paylaşmayan insanlardan masallar. Onlar 

bununla yaşamadılar, onlar sadece güç istediler, onlar sadece para ve şan istediler - 

tüm çabaladıkları bu. Oysa İsa Mesih ne para ne de şan istedi; O Hakikati getirdi ve 

onu insanlara verdi ve eşit olmanız gerektiğini söyledi. Hiç kimse ne daha üstün ne de 

daha alçak olmamalı ve birbirinizi sevmelisiniz, dostlarım. O zaman her şey iyi olur.   

Tatiana: Ayrıca, bu bedende diriliş ile ilgili olarak, Paul'ün sözlerinden bahsettin. Ve 

gerçekten, bu şekilde söyleyeceğim, bedende dirilişin bu doktrininin mimarı aslında 

tüm bunları sistemleştiren ve toplayan Paul'dür. Ve ondan sonra, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü yüzyıllarda, bedende diriliş hakkındaki bu hikayelere daha fazla ayrıntılar 

eklendi. Ve bugün gerçekte işitilen şeyi söylüyorlar: bedende bu dirilişin amacı nedir? 

Bedenin günahın yaratılmasına katıldığını, bu nedenle yükümlü olanın sadece ruh 

olmadığını, ama bedenin de ıstırap çekmesi gerektiğini söylüyorlar.  

 

Igor Mikhailovich: Bunu neden söylüyorlar, biliyor musunuz? Çünkü esasını 

bilmiyorlar. Hakikat bize ulaştı (ve kadim zamanlardan geliyor): bir beden var ve 

beden canlı olmalıdır ve ölü olan bedende kalkacak. Öyleyse nasıl? Bu nasıl açıklanır? 

Bunu kaldıramazsınız, çünkü bu olacak, bu bir gerçek ve bunun hakkında konuşuldu. 

Ve onlar bunu açıklayamıyor. Bu nedenle per, masallarının bu mimarları bu farklı... 

başlar. 

 

Tatiana: Hikayeler. 

 

Igor Mikhailovich: Bunlara hikayeler de diyebiliriz.  
 



Tatiana: Ama bunu çok seviyorum... İncilden, son zamanlarının söylendiği bazı 

satırları paylaşmak istiyorum: "Tüm kibirliler ve her kötülük yapan anız olacak ve 

gelmekte olan gün onları ateşe verecek... Ama adıma saygı duyan sizler için, 

doğruluğun güneşi kanatlarında şifa ile doğacak. Ve dışarı çıkıp iyi beslenmiş 

buzağılar gibi gülüp oynayacaksınız."Ama şimdi kesinlikle rahipler meclisinin 

tercümesi olmayan alıntı yapmak istiyorum.  
 

Igor Mihailovich: Bu yine çarpıtma (Tatiana: Evet). Bu aslında çarpıtma ve bir yalan. 

Dostlarım, burada bu Malachi'den sanıyorum, öyle değil mi? (Tatiana: Evet). Evet. 

Buradaki çarpıtmalar önemli, ki bu her şeyi değiştiriyor. Önemsiz olduğu görünüyor. 

Onu tekrar oku. Dikkatle dinleyin, dostlar.  

 

Tatiana: "Ama adıma saygı duyan sizler için, doğruluğun güneşi kanatlarında şifa ile 

doğacak. Ve dışarı çıkıp iyi beslenmiş buzağılar gibi gülüp oynayacaksınız. 
 

Igor Mikhailovich: Pekala, dostlarım. şimdi bunu, değiştirildiği şekilde değil, aslında 

söylendiği şekilde okuyacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü büyük bir esas 

değiştirildi. Şimdi dikkatle dinleyin.  
 

Tatiana: Slav Kilisesi tercümesi anlamına yakın olan Septuagint (İbranice İncilin 

Yunanca versiyonu) tercümesine dayanan tam olarak anahtar noktaları okumak 

istiyorum: "... doğruluk Güneşi doğacak ve şifa O'nun kanatlarında olacak: ve sizler, 

genç buzağılar bağlarından kurtulurken, dışarı çıkacak zıplayacaksınız."  

 

Igor Mihailovich: Bir fark var mı?  
 

Tatiana: Büyük bir fark.  

 

Igor Mikhailovich: Çok büyük fark. Ve komik olan ne biliyor musunuz? 

ALLATRA'da olanlar ve onu gerçekten anlayanlar, bunu anladılar. Ama eğer 

ALLATRA'nın dışında olan biri bunu işitirse, bunun ne olduğunu bilmez. 
 

Tatiana: Bağlarından kurtulacak olan kanatlı güneş.  
 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru. Bu onlar için her şeyi değiştirecek. Ve özü 

bilmenin ve anlamanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ve ALLATRA 

Hareketinin kendisinin değeri şu ki, bizler, hep birlikte, tüm insanlık buna rağmen öze 

varıyor, o özü arıyoruz. Sonuçta, kanatlı güneş AllatRa'dır, sembolik olarak tasvir 

edilen budur: AllatRa işareti (Tatiana: Doğru) Tanrının Sevgisi anlamına gelir. 

Aslında, ve...  
 

Tatiana: Bağlardan kurtulacak.  
 

Igor Mikhailovich: Bağlardan kurtulacak veya karnı tok, şişko bir buzağı olacaksınız 

(Tatiana: İyi beslenmiş). 

 



Igor Mikhailovich: Evet, tam olarak. Bir fark var: neşeli özgür bir buzağı mısınız 

yoksa aşırı kiloyla bir kanapede mi yatıyorsunuz? Benim fikrime göre, fark çok büyük. 

Şakalar için özür diliyorum, dostlar. Bu tür şeylerle karşılaştığınız zaman, mizah çok 

faydalı oluyor.  
 

Tatiana: İgor Mikhailovich, biraz önce Yargılama Gününden konuştuk ve ayrıca 

bugünlerde gözlediğimiz şeyleri, gerçekte, bitiş zamanlarında yaşamakta olduğumuzu 

tartışmak istiyoruz. (İgor Mikhailovich: Elbette), ve Yargılama Saatinin, İslam'da 

dedikleri gibi Son Saatin tüm işaretleri mevcut.  
 

Igor Mikhailovich: Doğru. Hiç kimse bunun ne zaman olacağını bilmiyor. (Tatiana: 

Evet). Ama bunun ne zaman olacağını hiç kimsenin bilmediği noktasıyla ima edilen 

nedir? Gerçekten son seçimin hala insanlara bağlı olacağı ima ediliyor. Neden? Çünkü 

dendi ki, Tanrı bilir ne zaman, Canlı olanlar ölü olanları yargılayacak. Yani, şu anda 

yaşamakta olan bizler, sadece kendi kaderimizi belirlemiyoruz, ama aynı zamanda 

bizden önce ölenlerin, son altı bin yılda ölen herkesin kaderini de belirliyoruz. Yine, 

neden? Uzun bir sohbete girebiliriz. Sadece biraz kısaca açıklayalım, eğer böyle bir 

arzu varsa, elbette.  
 

Tatiana:  Elbette var, kesin.      
 

Igor Mikhailovich: Tamam, adım adım gidelim. Ölü olanların yaşayan bedenlerde 

kalkacağı ne anlama geliyor? Bunu zaten bir kereden fazla tartıştık.  
 

Tatiana: Paul ve takipçilerinin gerçekte bahsettiği şey değil ve çeşitli dinlerde de… 

 

Igor Mikhailovich: Evet, elbette. Ama ölü olanlar yaşayanların bedenlerinde 

kalkacaklar. Bir fark var mı? Biraz vurgu, değiştirme - ve bu kadar ve bu her şeyi 

değiştiriyor. Aslında, şu anda söyleyeceğimiz şey birileri içi yeni bir şey veya peri 

masalı olarak görünebilir ya da başka bir şey, ama bundan uzun zaman önce söz edildi 

ve insanlar biliyordu ki, zamanların sonunda...  

 

Biliyorsunuz, önce bitiş zamanları hakkında, bunların işaretleri hakkında konuşalım, 

ve sonra insanlara Yargılamayı anlatalım (Tatiana: Tamam). Dostlarımızda merak 

uyandıralım. Dostlarım, bunu aydınlatmalıyız, çünkü şimdi başladık, yine esas olana, 

bu Son Saatin anlamına ve özüne yaklaştık, ama onun işaretlerini tartışmadık. Sonuçta, 

gerçekten bu zamanlarda, son zamanlarda yaşıyoruz, bizler, canlı olanlar gerçekten ölü 

olanları yargılayacağız, kendimiz de dahil. Bakın, Allah'ın nasıl bir rahmeti ve Bize 

nasıl bir Sevgisi var ki, kaderimizi bizim ellerimize verdi.  

 

Şeytan ne yapıyor? O her zaman sorumluluğu başka birilerine vermek için mücadele 

ediyor. Gelmesi, bizim yerimize bir şeyler yapması ve bizim için her şeye kadar 

vermesi için sorumluluğu birilerine devretmek için herkese inanmaya hazırız (Teselli 

Ediciye, İmam Mehdi'ye, Mashiach'a, başkalarına), oysa kadere biz boyun eğeceğiz - 

onlar neye karar verirse, o şekilde olacak. Arkadaşlar, hiç kimse bizim yerimize hiç bir 

şey yapmaz, çünkü Tanrının Kendisi size seçme hakkı verdi - yaşamak veya ölmek. 

Ve şimdi, sanıyorum, yaklaşmakta olan şeyin işaretleri hakkında konuşacağız. 



Biliyorsunuz, insanlara daha fazlasını anlatmak isterim: tam olarak bir kaç gün içinde 

gerçekleşecek olan İşaret ve bunun ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmak 

istiyorum. Ama adım adım gidelim.  

 

Tatiana: Bugün dünyada olanlara bakınca, son zamanlarda yaşamakta olduğumuzu 

gerçekten anlıyoruz. Ve Son Saatin işaretleri bunu belirtiyor. Çünkü (özellikle 

İslam'da), Peygamberin bir çok depremler oluncaya kadar Mahşer Gününün 

gelmeyeceği konusunda uyardığı söylendi. "Sizi sığırlar gibi toptan öldürecek bir 

salgın hastalığın" olacağı söylendi. Ve burada, özellikle, ilginç bir nokta var: bir salgın 

olacağı söylendi", "sizi canavarları yok eden Qu’as al-ghanam hastalığı gibi yok 

edecek." Bu nedenle, ilginç olan şey, bu Qu'as hastalığının hayvanın üst solunum 

yolunu etkilemesi. Ve sanıyorum, gerçek Müslümanlar şu anda dünyamızda neler olup 

bittiğini mükemmel şekilde anlıyorlar.   

 

Ayrıca bir keresinde videolarda Dünyada, yaşayan insanların ölüleri kıskanacakları 

böyle felaketlerin olacağını söylemen ilginç.  

 

Igor Mikhailovich: Bu doğru.  

 

Tatiana: Aslında, Muhammed Peygamberin işaret ettiği Yargılama Saatinin 

işaretlerinden biri, "bir adam birinin mezarının yanından geçerken, "Keşke onun 

yerinde olsaydım!" diyecek olmasıdır. Ve maalesef, bunu Allah ile mümkün olduğu 

kadar kısa sürede buluşmak istediği için değil, gerçekleşecek olan (Igor 

Mikhailovich: ... gerçekleşecek olan, evet) ciddi felaketler nedeniyle söyleyecek. Ama, 

ayrıca değinmek istiyorum...  

 

Igor Mikhailovich: Bu, olayların gidişatının bir değişkenidir (Tatiana: Evet). Ama 

bir diğeri var.  
 

Tatiana: Bu gerçekten böyle. 

 

Igor Mikhailovich: Gerçekten şu anda gerçekleşmekte olan Son Günün işaretleri 

sayısızdır.  

 

Bunun hakkında konuşmaya başladık, merak uyandırdık, biraz önce belirli bir İşaretten 

söz ettik. Bu gerçekten bu videoyu izledikten bir kaç gün sonra gerçekleşecek olan 

anahtar bir andır. Bu şimdi bizim için gelecektir, ama kısa süre içinde şimdi olacak ve 

sonra herkes için geçmiş olacak. Çok önemli bir olay gerçekleşecek, bunun çok önemli 

olduğunu ve bütün dünyayı değiştireceğini söylüyorum. Elbette bir çok insan bu olayı 

ciddi olmayan bir şey olarak algılayacak, ama kısa süre sonra bütün dünya bunu 

bilecek ve tüm insanlar onun önemini anlayacak; bu olayın önemini ve değerini. Ama 

insanların neyi seçecekleri hala onlara bağlı, bu Tanrının onlara verdiği seçme 

haklarıdır. 

 

Bu olaydan bahsedelim, (Tatiana: Bahsedelim, bu çok ilginç). Şimdiden merak 

uyandırdığımızı anlıyorum. Arkadaşlar, bunu kastetmedik. Sadece size çok şey 



söylemek ve hiçbir şeyi kaçırmamak istiyoruz.  Bu anın önemini ve tüm insanlık için 

tam şu anda gerçekten olmakta olan şeyin önemini anlamanız için açık olmak istiyoruz. 

Bu sözlerle oynamak değil. aslında bunu bilinç aracılığı ile anlamanın zor olduğu bir 

gerçektir. Neden? Çünkü bu metafizik konuları ile ilgilidir.  

 

Aslında bir kaç gün içinde gerçekleşecek olan olaya bakalım. Bunun önemi nedir? 

Bunun önemi ve anahtar nokta dünyanın değişecek olmasıdır. Bu, bir şeyin şiddetli 

şekilde değişeceği anlamına gelmiyor. Bazı insanlar, biliyorsunuz, buna ciddiyetsiz 

davranacaklar. "Tüm dünyadan insanlar toplandılar. Evet bir şeyler yaptılar, ama bu 

hayatımı hiç bir şekilde etkilemedi." diyecekler. Bu hemen olmayacak. Ama Tanrı bu 

şekilde davranır: her şey doğal olarak, normal olarak ve kademeli olarak gerçekleşir.  

 

Hemen ve çabucak olabilecek tek şey, insanların seçimiyle gerçekleşebilecek olan 

farklı bir olay ile ilgilidir. Ama o da hemen olmaz. Her şey yavaşça ve kademeli olarak 

çöker. Bu korku çığırtkanlığı değildir. Bu, insanların seçimine ve isteğine göre 

gerçekleşecek olan olayların farklı gidişatından söz ettikleri zaman, peygamberlerin 

sözünü ettikleri şeydir. Ve bu gerçekten insanların seçimi ile gerçekleşebilir: bu ya iyi 

bir şey olabilir ya da kötü bir şey olabilir.  
 

Ama, tüm bunlarda en önemli nokta bu olaydır. Bu olay peygamberlerin en büyüğü, 

aynı şekilde tüm dinler için atanması gereken, tüm insanların Peygamberi, son 

Peygamber tarafından sözü edilen bir şeydir ve bu tam olarak işaret olmalıdır. Neden? 

Çünkü ilksel anlamda işaret kendi içinde özü taşır: bir olayın özünü. Aynı şekilde, son 

Peygamber gelecek olan tüm olayların özüdür.  
 

Ve bakın, onun bizim yaşadığımız zamanlar hakkında konuşması ilginç; o zamanlar, 

şu anda gerçekleşmekte olan şeyler hakkında konuşuyordu. Yüzlerce yıl önce, bu 

adam bunu biliyordu ve tüm insanlığın temsilcilerinin tam olarak bir kaç gün içinde 

hayata geçirecekleri bir şeyi gördü. Bunu nasıl bilebiliyordu? Basit bir soru. Allahtan 

başka hiç bir şekilde. Bu onun büyüklüğünün nıhai kanıtıdır, insanlar arasında en iyisi 

olduğunun, insanlar arasında en iyisi olmuş olduğunun ve bu şekilde kaldığının 

kanıtıdır. O, Allah'ın kendisinin seçtiği kişiydi. Bu çok önemlidir. Ve o tüm insanların 

Peygamberidir.  
 

Peygamber, Kur'an'ın ve tüm dinlerin arındırılacağı zamanın geleceğini söyledi. Bu ne 

anlama geliyor? Bu, tüm dünyadan insanların toplanacağı anlamına geliyor. Ama tek 

bir yerde toplanmayacaklar, tüm insanları tek bir yerde toplanmak son derece zor. 

Ama tüm insanlığın temsilcileri olacak ve onlar arınmayı sağlayacaklar. Bu arınmanın 

esası nedir, esası basit. Bu basitliğin ne hakkında olduğunu biliyor musunuz? Basitçe 

ve açıkça açıklamaya çalışacağım.  
 

Allah vardır, Allah Bir'dir. Ve onun tek Hakikati getiren elçileri var. Allah farklı 

gerçeklere sahip olamaz, O Allahtır ve her zaman Hakikati söyler. Ve bu Hakikat bizi, 

insanları ilgilendiriyor: hepimizin yalnızca fiziksel bedenin ölümünden sonra, değil 

yaşam sırasında hayatı kazanabilmemiz için, burada gezegenimizde cennetteymiş gibi 

yaşayabilmemiz için ruhsal olarak özgürlüğe nasıl ulaşabileceğimiz ile ilgilidir. Öyle 

değil mi? Bu yalnızca bizler Allahın iradesini gerçekleştirdiğimiz ve Allahın 



kendisinin kendi gerçeği ile bize gönderdiklerini dinlediğimiz zaman mümkündür. Bu 

böyle değil mi? Böyle.  

 

Ama, şeytan kuklaları vasıtası ile, köleleri vasıtası ile bu Hakikati değiştirdi, onları 

başka türlü adlandıramazsınız ve ölü insanlar kitlesini dinlemeye başladık. Neden ölü 

insanlar? Açıklayacağım. Çünkü Canlı bir insan Allah'ı seven, gerçekten Manevi 

Dünya ile, Allah'a Sevgi ile yaşayan insandır ve o Allah'ın gönderdiği hiç bir şeyi 

kendi yararı için asla değiştirmeye cesaret etmez. Oysa Hakikati değiştirenler Allah ile 

olamazlar, ama kendilerini elçiler ile eşitlediler, kendilerini Peygamberin kendisi ile 

aynı seviyeye koydular. Ve onun sözlerini, kendilerinin anlamadıkları şeyleri 

yorumlayarak kendi çıkarları için değiştirmeye çalıştırla (sadece çalışmadılar, aslında 

bunu yaptılar. Bu yüzden, ölü olan ve Peygamberin kendisi tarafından getirilen 

Hakikati değiştiren ve karmaşık hale getiren insanlardan bir çok çeşitli hikayeler aldık. 

Bu böyle değil mi? Böyle.  

 

Bu nedenle, mesele yalnızca Peygamberimizin sözlerine geri dönmemiz gerektiğidir; 

Allah'ın gönderdiği o Hakikati dinlemeliyiz. Oysa başka her şey ve tüm aracılar 

gerekli değildir.      

 

Biraz önce, Tatiana ve ben basit değiştirmelerden konuştuk, sadece hatırlayın, 

dostlarım, İsa Mesih hepimizin eşit olması gerektiğini, hiç kimsenin daha üstün veya 

daha alkaç olmaması gerektiğini ve hepimizin birbirimizi sevmemiz gerektiğini 

söyledi. Daha sonra, ölü insanlar tüm gücün Allahtan olduğunu söylediler ve diğer ölü 

insanlar hem cennette hem de yeryüzünde hiyerarşi olduğunu söylediler. Bu 

değiştirme değil mi? Bu Hakikatin çarpıtılması değil mi?  
 

Böylece, insanlar hakikati anlatacaklar. Ve hakikat basittir. Onlar toplanacaklar ve 

Tanrıyı sevmemiz gerektiğini söyleyecekler. Allah tektir ve tüm peygamberler 

O'nundur. Onların dışında kimseyi dinlememeliyiz ve Allah ile aramızda hiç aracı 

olamaz, elçiler haricinde. Eğer Allah biz tüm gücün Tanrıdan geldiğini veya başka bir 

şeyi söyleyenlerden (biraz önce bahsettim) herhangibirini isteseydi, eğer Allah onların 

böyle söylemelerini isteseydi, onları peygamberler olarak atardı. Ama O, onlara 

gelmedi ve hiç birini göndermedi. Onlara gelen şeytandı ve onlar Allah'a atıfta 

bulundular ve şeytanın onlara fısıldadıklarını söylediler. Öyleyse, beni bağışlayın, 

basitçe söyleyeceğim, şeytanın kıçının derinlerinde olan bu insanlar bize cennete nasıl 

gireceğimizi öğretebilirler mi? Hayır, öğretemezler. Sadece Canlı olanlar bize nasıl 

Canlı olabileceğimizi öğretebilirler. Ve Canlı olanlar Allah'ın gönderdikleridir; onlar 

bizim peygamberlerimizdir. Mesele budur.  

 

Bu nedenle, bunun insanlık tarihindeki en önemli olay olduğunu söyleyeceğim, 

insanların birleştiği zaman bu arınmayı sağlayacaklar. Yine de bu her şeyin hemen 

duracağı anlamına  gelmiyor, hayır. Ama her şey buna doğru ilerleyecek ve her şey 

değişecek ve dünya oldukça hızlı şekilde değişecek. Hangi yönde - bu şu anda 

yaşamakta olan biz insanlara bağlı olacak. 

 



Bu olay başka neden bu kadar önemli? Çünkü bu, dünyadaki herkes seçileceği zaman 

gerçekleşecek, bu zaman için seçildiğinde, herkes - hem yaşayanlar hem de ölüler - bu 

olay ile yüzleşiyor olacaklar. Bu ne anlama geliyor: tüm yaşayanlar ve ölüler,? Buna 

nasıl katılabilirler? Belki bundan da konuşmalıyız, çünkü bu direkt olarak Yargılama 

Günü ile ilgili, ayrıca son binlerce yıldır insanların aldatılmakta oldukları ve 

çözümünü bulamadıkları bir çok başka spekülatif konular ile ilgilidir. Gerçekte, insan 

varlığı hem cehennemin hem de cennetin kapısının taşıyıcısıdır. Her biriniz dostlarım 

cehennemin ve cennetin kapısının taşıyıcılarısınız. Bunu hatırlamalısınız. Bu gerçekten 

böyle.  

 

Tatiana: İgor Mikailoviç, her insanın seçilmiş olduğunu söyledin. Çünkü bir anlayış 

var... Birçok insan diyor ki, "seçilmiş insanlar veya başka seçilmiş insanlar var, onlar 

bazı önceliklere sahipler veya belki bir tür misyonları var?" 

 

İgor Mihailoviç: Yine, neden onlar seçilmiş insanlar dediler. Örneğin bir peygamber 

geldi, ama bazı insanlara geldi. Neden? Peygamber bir insandır, Allah'ın insan 

bedenindeki elçisidir. Canlı birinin görüntüsünde ölü bir dünyaya gelemez. Hayır, bu 

imkansızdır. Çünkü dünyamız...  

 

Hatırlıyor musunuz dostlarım, Tatiana'nın papatyasına ve onu ziyaret etmeye gelen 

böceğe geri döneceğim? Hatırlıyor musunuz? O dünyaya, o papatyanın, böceğin ve 

kınkanatlının dünyasına, bizler de sadece bir tür görüntü ile gelebiliriz. Öyle değil mi? 

Hepimizin kafasında yaşayan (önceki videolardan bunu işitenler) o fanteziye, 

Tatiana'nın fantezisine bedenlerimizle, olduğumuz şekilde gidebilir miyiz? 

 

Burada da aynı şeydir. Canlı olan biri Canlı görüntüde ölünün dünyasına gelemez. 

Üzgünüm, eğer o görüntüde gelselerdi, bu dünya yok olurdu. Hepimizinkine benzer 

bedenlerde gelirler, insan olarak. Ama Hakikati getirirler ve bize verirler. Ve o zaman, 

sorumluluk bize ait olur. Öyle değil mi? 

 

Peygamberlerin geldikleri bu insanlar, diğerleri ile karşılaştırıldığında seçilmişler 

midir? Hayır. Sorumluluk, evet, ama seçilmişlik... Gerçekte o herkese, tüm insanlığa 

geldi. Bir peygamber aynı anda her insana gelemez; o zaman insan sayımız en az ikiye 

katlanmalı. Bu doğrudur.  Ve yine belirli yasalar mevcuttur, buna göre beden ortaya 

çıkmalıdır, büyümeli ve peygamber konuşmaya başlamadan önce belirli bir zaman 

geçmelidir. Burada da bazı yasalar var. Bu durumda da aynı: bugünlerde hepimiz 

seçilmiş durumdayız, çünkü şu anda yaşayan hepimiz bitiş zamanlarında yaşayanlardır. 

Bizler son peygamberin büyüklüğüne tanık olacak olanlarız. Bu gerçekten önemli bir 

olaydır. Ve hepimiz seçildik, çünkü bu zamanda yaşıyoruz. Oysa sorumlu olanlar tam 

olarak ALLATRA insanlarıdır. O kanatları olan güneştir.  
 

Tatiana: Bu kesinlikle dikkate değer bilgi, iyi anlamda, gerçekte (İgor Mihailoviç: 

Öyle) gezegende yaşayan her insan seçilmiştir. Yine de, gerçekten bunun bir 

açıklaması var mı? Hepimiz burada nasıl toplandık?  

İgor Mihailoviç: Elbette, bir açıklaması var. Açıklamalar var ve fizik yasaları var... 

pek .. bizim fiziğimiz değil, hayır. Şimdiye kadar biz ... Bunu açıklayabilen fizik 



yasaları var. Bir tartışmaya girebileceğimizi anlıyorum, ama sadece şeytan tartışır, 

beni bağışlayın ve şeytanın köleleri işe tartışmak bir şekilde boşunadır. Şeytan ile 

tartışmak bana göre değil (Tatiana: Açık). Ama neden burada olduğumuzu belirleyen 

yasalar var. Gerçekte, bir zamanlar ölen, ama Hayatı kazanmayan herkes bizimle 

birlikte. Ve burada, çok ilginç bir şey başlıyor. Bunun bazı insanlara yeni bir şey gibi 

geldiğini anlıyorum: "Bizimle birlikteler ne anlama geliyor?" vs. Çok eski 

zamanlardan bu yana alt şahsiyetler - cehenneme gidenler - ile ilgili bilgi vardı. 

Sonradan çok fazla değiştirmeler oldu, ölümden sonra kader hakkında, cehenneme 

gidenler hakkında hikayeler ve buna benzer şeyler. Alt şahsiyetler hakkında önceden 

konuştuk ve onlar hakkında birden fazla konuştuk, neredeler, onlar kim ve nasıllar.  

 

Ve biliyorsunuz, çelişki şu ki, çok fazla insan o alt şahsiyetleri, bunun gerçek 

olduğunu hissediyor ver anlıyor, ama bilinç tartışmaya başlıyor. Neden? Çünkü 

düşünce yapıları var: Bir yerlerde olmamız lazım, "bu yer bir yerlerde tahsis edilmiş 

olmalı". Nerede? Hangi gezegende? Sonuçta, ölü olanlar büyük kürenin ötesine 

gidemezler, (yani evrenimizin); Onun ötesine hiç bir şekilde gidemezler, çünkü ölü 

olanlar ölülerin dünyasında kalır. Onlar süptil maddi yapılardır, ama maddidirler. Bu 

yüzden, nerede olmak zorundalar? O dünya ile bu dünya arasında. Beni bağışlayın 

Evrenimizde o dünya ve bu dünya arasında sadece tek bir yer vardır. Bu her insanın 

sahip olduğu şeyin yanındadır - ruhun yanındadır ve onun bedeninin yanındadır. 

Sadece orada. Böylece insan ruhlarının etrafında, gerçekte ölü olanların muazzam 

karmakarışıklığının olduğu ortaya çıkıyor,  

 

Bir melek doğuncaya kadar, insan ruhsal olarak özgür oluncaya kadar, tam olarak bu 

ölü olanlar ruhun yeniden doğuşuna eşlik ederler. Bu yeniden doğmak değildir, o bir 

bedenden diğerine geçer ve kendisi ile birlikte ölen kişinin Şahsiyetini taşır. Yine, 

kişilik nedir, alt şahsiyet nedir? Altşahsiyet.. bunun hakkında çok şey anlatıldı ve 

geçmişin çeşitli yazarlarının bu masallarında, altşahsiyetlerin ne deneyimlediği ve 

nasıl yaşadıkları hakkında çok şey anlatıldı. Basitçe söyleyelim. O kolları olmayan, 

bacakları olmayan ve bedenleri olmayan bizleriz, ama duygularımız ile birlikte, bu 

dünyanın anlayışı ile. Evet işitebiliriz, ama göremeyiz ve hissedemeyiz. Neden? 

Çünkü hislerimizi hissederiz, demek istediğim bu durumda Ruhsal Dünyayı hissetmek 

sevgiyi hissetmek, neşeyi hissetmek ve yarın için umut hissetmek anlamına geliyor. 

 

Altşahsiyet buna sahip değildir. Altşahsiyet için, bu o cehennemde varoluştur... O ne 

canlıdır ne de ölüdür, azap, duygular, ıstırap ve başka her şey vardır. Ama ölü olanlar 

için bahsedilen ikinci bir ölüm var (Tanrıya şükür bu neredeyse tüm dinlerde muhafaza 

edildi), ikinci ölüm çok daha dehşet verici. Ve bir altşahsiyet olarak, insan bunun 

farkındadır, çünkü o hala bilince sahiptir ve kendini içinde bulduğu durumun çok iyi 

farkındadır. Hayatının her gününü milyarlarca kez hatırlar ve deneyimler. Bir şeyleri 

değiştirebileceğini kavrar, ama artık değiştiremez. Her an son ölümünü bekler ve bu 

onlar için çok korku vericidir. Ölüm altşahsiyet için ne anlama geliyor? Ölü bir insan 

için ölümün korku verici olmaması gerektiği görünüyor. Bu korkutucudur. Bu bu çok 

korku vericidir. Bu korkutucudur, çünkü her varoluş durur ve onlar bunu hissederler. 

Bunu hissetmezler, duyumsarlar ve bunun kaçınılmaz olduğunu anlarlar. Bu kaderden 

kaçınmak için her şeyi yaparlar, çünkü bu korku vericidir.  



Ölümden korkmadığını söyleyenler, böbürleniyorlar ve yalan söylüyorlar. 

Biliyorsunuz, bu şuna benziyor, insan vurulup öldürülmeye mahkum olduğu zaman, 

"ölümden korkmuyorum" der, ama sonunda bunun son olduğunu duyduğunda, o 

zaman en cesur olan kendinden geçer. Bir deyiş vardır, en kısa sigara son sigaradır.  

 

Tatiana: Böylece altşahsiyetler için imha edilmenin özgürleşme olmadığı ortaya 

çıkıyor. (İgor Mihailoviç: Bu ölümdür). Onlar için daha dehşet verici bir durum. 

 

İgor Mihailoviç: Bu ölümdür. Ve ölü olan Hayatı elde edemez. Bu gerçekçi değil. 

Oysa çok fazla efsane mevcut... İnsanlar kendilerini aldattılar ve en azından bir şekilde 

haklı çıkarmak ve biraz umut vermek için o efsaneleri icat ettiler. Altşahsiyetin 

durumu yaşamımız sırasında kazandığımız şeydir ve bu nedenle söylendi ve açıklandı 

ve insanlar bunu biliyordu ve anlıyordu. Geçmişte (Demek istediğim 6000 yıldan daha 

fazla zaman önce) insanların Tanrının yasalarına göre yaşamalarının nedeni budur, 

onlar şeytanı dinlemediler, çünkü bu dünyevi hayat sırasında bu dünyadaki her şeyin 

geçici olduğunu ve burada değerli hiç bir şeyin olmadığını anlıyorlardı. Burada değerli 

olan, yaşam sırasında bir Melek olmak ve Hayat kazanmak için, içinde Hayatı, Ebedi 

Hayatı elde edebileceğimiz ve eşit olarak yüksek topluma girebileceğimiz zamandır. 

Değerli olan budur ve önemli olan budur.  

 

Ve onlar insan yasaları ile yaşandılar (yaratıcı toplumda olduğu gibi böyle söyleyelim). 

Ama tüketici format geldiği zaman, her şey değiştirildi, çünkü bu korkutucu idi. Ve bu 

gerçek her şeyi parçaladı. Bu basit gerçeği bilerek insan asla bu şekilde davranmaz, 

kendisi için ölümü elde etmek için, bu anlamsız. İnsanlar neye sahip olursanız olun 

sizin olmadığını anlıyorlardı. Bu doğru.  

 

Tatiana: Böylece imha etme iki durumda mümkün. Öyle görünüyor ki...  
 

İgor Mihailoviç: İki durumda. İnsan ruhsal olarak özgürleştiği zaman, kendi üzerinde 

çalışarak bunu elde ettiği zaman, insan gerçekten Hayatı kazandığı zaman. O zaman 

doğal olarak, ondan önce ruh ile birlikte olan kişilikler yok olur. Ve o ruh ile birleşir, 

Ruhsal Dünyanın bir parçası olur. Bu tek fırsattır. Beni bağışlayın, bunlar yasalardır, 

dünyamızda da fraktal olarak tekrarlanıyor, bundan dolayı.. Bu doğrudur. Ve bunu 

hissediyorsunuz ve her şeyin o kadar basit olmadığını biliyorsunuz. Ama bu daha 

sonra hikayeler, masallar ile değiştirildi ve bunu biraz unuttuk. 

 

İnsan ruhsal yola başladığında ve gerçekten ruhsal olarak kendi olgun yoluna 

başladığında, özgürlüğe giden yola, şeytanın köleliğinden çıkma yoluna, Hayatı 

kazanma yoluna başladığında, alt şahsiyetler her zaman engel oluşturur. (Tatiana: 

karşı). Çünkü bu onlar için ölümdür. Bu sınavlardan biridir. İnsan alt şahsiyetleri 

aşmalıdır, üzerinden geçmelidir. İnsan şeytanın üzerinden geçmelidir. İnsanın bunu 

yapmasını engelleyen nedir? Alt şahsiyetler son enerjilerini bilince müdahale etmek 

için harcarlar. İnsana Şahsiyet olarak erişemezler, ama onun bilincine girebilirler. Ve 

insan manevi olarak oldukça olgun olsa bile, materyal olan bir şey ile dikkatinin biraz 

dağılması, dikkatini yanlış şeylere, (maddi olan şeylere, ölü olan şeylere ve 

ihtiyacından fazla olan şeylere yatırması) onun için yeterlidir. O zaman saldırılar 



hemen başlar, sistemin kendisinden gelen saldırılar. Başka deyişle, düşünceler maddi 

olana tutunur, insanda çok fazla gereksiz duygular, arzular ve tüm geri kalan şeyler 

ortaya çıkar. Yani, dikkati dağılır, Allah'a giden yoldan sapar.  
 

Tatiana: Ve yok edilme ile ilgili ikinci seçenekten konuşursak?..  
 

İgor Mihailoviç: İkinci seçenek gerçekleştiği zaman - bu tam olarak Allah'ın 

yargılamasıdır. Bir tür genel felaket olduğu zamandır, şöyle diyelim, bu dünyanın yok 

olmasıdır.  
 

Tatiana: İlk durumu tanımladın. Alt şahsiyetlerin aslında nasıl engel oldukları, 

Şahsiyeti engelleyerek en azından geçici varoluşlarını kurtarmak istediklerini.  

 

İgor Mihailoviç: Şimdi çok önemli bir olaya yaklaşıyorsun, çünkü sen ve ben ve 

hepimiz biraz önce insanların en büyüğü tarafından kehanet edilen en önemli olay 

hakkında konuştuk. Bu nedenle, bu olaydan sonra alt şahsiyetlerin uyanması aktif 

olarak başlayacak. Ve Son Güne yaklaştıkça ölü olanlar daha da aktif olacaklar ve 

yaşayanların hayatlarına daha fazla müdahale edecekler. Bu doğrudur. Bu korku 

tellallığı değil arkadaşlar, bu masal değil. Bu zaten önceden gerçekleşiyor. Neden?  

 

Sadece açıklığa kavuşturmak için, Piramit ile deneyler yaptık, (eğer hatırlarsanız, bu 

semboller kullanmak ve bilgiyi uzak mesafeden aktarmak ile ilgiliydi), ve bu 

gerçekten çalışıyor. Eğer bunu görmediyseniz, izleyin, o AllatRa TV kanalında. Bir 

çok insanın ilk kez keşfettiği bir olgu vardı, ama gerçekte bu doğal bir etkiydi.  

 

Örneğin, olay (operatör tarafından bilginin aktarılması) Perşembe günü gerçekleşti, 

ama insanlar bilgiyi o günden önce, Salı günü aldılar. İnsanlar yanıtı önceden nasıl 

bilebildiler? (Tatiana:... önceden). Yanıtı yazdılar ve yanıt tam olarak doğruydu. Bu, 

maddi dünyada zamanın lineer olduğu anlamına geliyor. Oysa süptil maddi yapılar 

hakkında konuştuğumuz veya olağan maddenin ötesine gittiğimiz zaman, orada tüm 

bunlar tek bir noktada toplanır, Orada farklıdır: farklı fizik, farklı süreçler. O alt 

şahsiyetlere gelince, bu süptil maddedir. Onlar hisseder, anlar ve bilir, çünkü onlar için 

bu zaten önceden gerçekleşmiş bir olaydır. 
 

Çelişki şu ki, yıllardır tanıdığımız psikiyatristler ve psikologlar sorular sormaya 

başladılar ve uyku problemlerinden şikayetçi olan çok daha fazla insan olduğunu not 

ettiler: yani, insanlar daha çok rüya görüyorlar, ölmüş yakınlarını ve yabancıları, 

kafalarında dönüp duran yığınla yabancıyı gördükleri aktif rüyalar. Son yıllarda çok 

daha fazla insan gün boyunca düşüncelere ve görmedikleri insanların imgelerine sahip 

oluyorlar, onları hatırlamıyorlar.  
 

Evet, bunun psikiyatri ve psikoloji bakış açısından anlıyorum...  uzmanlar ile konuştuk, 

bana bu soruları sordular ve yakın zamanlarda benzer bir konuşma yaptık ve bunu 

açıklamaya çalıştılar. 2020 yılı ile ilgili açık:  bir salgın var, zor bir zaman, zihin 

sağlığı bozuluyor, bu herkes için zor ve bu neden bu tür çok fazla düşüncelerin ortaya 

çıktığını açıklayabilirdi. Ama ya her şeyin sakin olduğu ve bu salgının olmadığı 2019 



yılı? Ve bu tüm dünyada, sadece bazı belirli ülkeleri etkilemiyor. Bu tüm dünyada not 

edilen bir etki. Ve o derecede not ediliyor ki, uzmanlar bunu çoktan fark ettiler.  

 

Ama "neler oluyor, neden çok fazla hasta insan ortaya çıkıyor?" sorusunu sordular. O 

insanlar hasta değiller, onlar sadece gerçekleşmekte olan anormallikleri fark eden 

türde insanlar. Tüm insanlar bunu fark edemez. Sonuçta insanların çoğu, aktif 

olduklarında bile ölü olanları fark etmezler. Bu onlar için doğaldır: bazı yüzler 

etraflarında, bilinçlerinde dönüp durur, alışkanlıkla onlarla konuşurlar, çoğu bir 

tartışmaya, bir konuşmaya çekilir ve böyle şeyler. Ama neden ölü olanlar, yaşayanlara 

saldırmaya başlıyor? Tam olarak, yaşayanların ölümü değil, hayatı seçmeleri için. Alt 

şahsiyetler kendi hayatları için savaşacak ve zaten savaşmaktalar.  
 

Tatiana: Bu fedakarlık mı? 

 

İgor Mihailoviç: Bu fedakarlık değil. Alt şahsiyetler fedakar olamazlar, bu nedenle alt 

şahsiyettirler. Hayatları sırasında egoist idiler, bu nedenle ölü hale geldiler. Ama bu 

imha edilme onlar için çok dehşet verici; bu sondur, bu karanlıktır. Evet, alt şahsiyetin 

durumu hoş değil: bu işkence ve ıstıraptır, ama hayattır. Neye benzerse benzesin, 

hayattır. Alt şahsiyetler şansları olmadığını anlıyorlar, ama "şimdi ölmek istemiyorlar, 

daha sonra ölmek istiyorlar." Sonuçta, bilinç şu anda sahip olduğumuz gibi aynı kalır. 

Her zaman kötü olan şeyi ertelemeye çalışırız ve iyi şeylerin olmasını daha çabuk 

olmasını isteriz, öyle değil mi, dostlar? (Tatiana: İsteriz). Bu nedenle bu alışkanlık 

ölümden sonra da bizimle kalır. Bundan dolayı, gerçekleşmek üzere olan olay çok 

önemli.  
 

Tatiana: Bu, aslında herkesin bizi hayatı koruma yönünde zorlayacağı anlamına mı 

geliyor?   

 

İgor Mihailoviç: Biliyorsun, eğer bu daha çok tezahür etmiş olsaydı, ölüler 

filmlerdeki gibi mezarlarından çıksalardı, gelip bizi zorlasalardı, (Tatiana: Zombi 

Kıyameti), o zaman muhtemelen bu yönde hareket ederdik. (Tatiana: Doğru). Ama 

insanın kafasına düşünceler geldiği zaman, bir çok kişi bunu fark etmez.  
 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihailoviç, özellikle İslam'da müminlerin rüyalarının 

Yargılama Saatinden önce nadiren yalan söyleyeceği söyleniyor. 

 

İgor Mihailoviç: Elbette. Bu özellikle tam olarak bu zamanlar ile ilgili söylendi, o 

rüyalar gerçek olacak. Neden gerçek? Bu size yarın neler olacağını anlatan rüyalar 

olduğu anlamına gelmiyor. Hayır. Ölü olanların size öleceğinizi söylemeleri 

anlamında doğru olacaklar. Ve bu doğrudur. Özellikle sona doğru bir zaman gelecek, 

dedikleri gibi daha sık hatırladığınız zaman... Sonuçta bir altkişiliği hatırladığımız 

zaman (özellikle eğer görüntüsünü ve ismini biliyorsak - bu iki kat olmalı), onu ne 

kadar çok sık hatırlarsak, bu onun için daha kolay olur. Hatırlamamız, dikkatimizi 

yatırmamız alt şahsiyet için yiyecek gibidir. 

 

Böylece, (diyelim, biraz mizah ile), varsayalım, Freud ve Jung gerçekte ziyaretleri ile, 

psikologlara ve psikiyatristlere musallat olacaklar, patavatsız ifade için beni bağışlayın. 



Isaac (Tatiana: ...  bilim adamlarına gelecek), evet, bilim adamlarını avlayacak, 

rüyalarında onlara elmalar fırlatacak ve uyanık oldukları zaman kafalarına. Yine, 

azizler inananlara gelmeye başlayacaklar, önce kahramanlar olarak ve sonra, beni 

bağışlayın, olağan giysilerle değil, yırtık pırtık giysilerle ve başlarında haleleri 

olmadan. O zaman bu inananlar bu azizlerin ölü olduklarını anlayacaklar. Bu da olacak. 

Her şey arındırılacak. Bu doğru.  

 

Biliyorsunuz, hala iyi şeyler hakkında düşünmeliyiz, iyi olana odaklanmalıyız ve iyi 

olan şeyleri yapmalıyız. Her şey düşüncelerimizle başlar. Her şey kabul ettiğimiz ve 

hayata geçirdiğimiz o düşünceler ile başlar. Ölü olanların gelmelerinin nedeni budur, 

onlar düşüncelerimize gelirler.  

 

İşaretler geliyor ve olacak olan olacak. Ama şunu söyleyeceğim: Allah'ın Sevgisi 

içinde olanlar korkmaz, ruhlarında Allah ile birlikte olanlar korkmaz. Oysa Tanrısız 

olanlar korkarlar, çünkü ölü olanlar onlara tutunacaklar. Bu doğru. Ölü olan potansiyel 

olarak Hayatta olanları ölüye çevirdiği zaman, dünya derin boşluğa sürüklenir. 

 

Ama çok şeyi değiştirebiliriz, dostlar. Ve bu gerçekten bizim seçilmişliğimiz, bugünün, 

bu zamanların seçilmişliği - İstersek, yapabiliriz. Ve ilginç olan nedir biliyor 

musunuz? Eğer birbirimizi rakip olarak görmek yerine veya birilerini kıskanmak 

yerine, birbirimizle ortak dili bulursak, eğer birbirimizi anlamaya başlarsak, eğer bunu 

gerçekten istersek bunu yapabiliriz. Kollarımızı sıvayalım, ilerleyelim ve dünyamızı 

görmek istediğimiz yer yapalım.  

 

Ama hiç bir şeyi değiştirmezsek - bu bizim seçimimiz, öyle değil mi? O zaman 

kimseye gücenmemeliyiz ve ölüler dahil kimseyi suçlamamalıyız. Onlar kendi 

seçimlerini yaptılar, ama onlar hayatta kalmamıza yardım edecekler. Soru sadece 

onları duyup duymayacağımızdır. 6000 yıldır ölü olanları dinlemekte olduğumuz ve 

onların dayatmaları ile yaşadığımız gerçeğine rağmen, zamanlarımızın sonunda ölüleri 

işitecek miyiz ve hayatta kalmak ve ölülere bile hayat vermek için doğru kararı 

verebilecek miyiz? Her şey bize bağlı, dostlar ve burada artık şakalar yok. Bu hayattır 

ve hayat hakkında hiç kimse şaka yapmaz. İkinci bir girişime sahip olmayacağız. Ve 

bunu da düşünmeye değer.  
 

Tatiana: Toplantımızın başlangıcında dediğin şey çok hoşuma gitti, çok şükür, hiç 

kimse günü ve saati bilmiyor (bu İsa'nın sözettiği şey) (Igor Mikhailovich: Elbette) 

ve bir şans var. Hıristiyanlıkta, bu saati kesinlikle yaklaştıran şeyin toplumdaki 

ahlaksızlık olduğunu biliyoruz. Ve bir Hıristiyan olarak, her inananın görevinin, 

özellikle, her Hıristiyanın görevinin yapabildikleri şeyi yapmaları olduğu anlayışına 

sahibim.. sadece oturup gerçekleşen her şeyi, gerçekleşmekte olan o felaketleri ve 

toplumda olan şeyleri düşünmek değil, ama ellerinden gelenin en iyisini yapmaları 

(Igor Mikhailovich: … bir şeyleri değiştirmek için)... evet, bir şeyleri değiştirmek ve 

en azından bir şekilde var olan ahlaksızlığa karşı koymak, en azından bir şekilde bu 

saatin gelmesini ertelemek için.   

 



Igor Mikhailovich: Biliyorsunuz, özellikle inananlar için, aslında, insanlar, size hitap 

etmek istiyorum. Basitçe düşünelim. Eğer tanrıyı seviyorsanız, eğer Ona sadık iseniz, 

gerçekten Tanrıya sadık iseniz, eğer Peygambere sadık iseniz, gerçekten ona sadık 

iseniz, o zaman onun sözlerini nasıl çiğneyebilirsiniz? Onun buyruğunu nasıl 

çiğneyebilirsiniz? Gerçekte Peygamber hariç, aranızda Tanrının yolunda olan hiç 

kimse yok. Bu böyle değil mi? O zaman neden birilerini dinliyoruz? Gerçek anlamıyla 

önümüzde elini uzatan canlı Peygamber varken, neden ölü olanları dinliyoruz? 

Ellerimizi Peygamberin uzattığı elinden çekip, bizi kurtaracaklarını umarak ölü 

olanların elini mi tutuyoruz? Arkadaşlar, bu sizin için komik değil mi?  
 

Tatiana: Igor Mikhailovich, gerçekten harekete geçen ve bunu hisseden insanlar (Igor 

Mikhailovich: Çok fazla insan) olması çok sevindirici. Ve biliyorsun, bir keresinde 

hafızamda kalan böyle iyi sözleri, ALLATRA'nın bin yıldır yapılmayan şeyi yaptığını 

söyledin.  
 

Igor Mikhailovich: Ama bu öyle değil mi? Gerçekten, bir kaç gün geçecek - ve bu 

olay gerçekleşecek. Son altı bin yılda, böyle bir şey gerçekleşmedi ve gerçekleşemezdi. 

Ve sadece bilim geliştiği ve sayesinde toplanabildiğimiz teknolojiye sahip olduğumuz 

için şimdi gerçekleşiyor. 

 

Neden? Tüm insanlığın temsilcileri tek bir noktada toplanabilir ve Hakikati 

arındırabiliriz, ölüyü Diriden ayırabiliriz ve böylece Hakikati özgür kılabiliriz. Bu 

yalnızca tüm insanlığın temsilcileri tarafından yapılabilir. Bu insanlar arasındaki en 

büyük insan tarafından söylendi, öyle değil miydi? (Tatiana: Öyleydi). Teknik araçlar 

olmadan bu nasıl yapılabilirdi? Hiç bir şekilde.  

 

Bu, neden bir çok dinin bilimin yolunda sert bir şekilde durmakta olduğunun yanıtıdır. 

Onların çoğu, ama İslam değil. Ve Peygamberin kendisinin, son Peygamberin, insanlar 

arasında en iyi olanın büyüklüğü nedir? Onun, diğer dinlerin bilimin yolunda durduğu 

zamanda bilimi geliştirdiği gerçeğindedir. Neden orada durdular? Çünkü bilimin 

gelişmesinin, hakikatin herkese erişilebilir olacağı bir olaya yol açacağını biliyorlardı. 

Ve o zaman ne yapmak zorunda olacaklardı? Gidip çalışmak? Ama ya güç? Ya, beni 

bağışlayın, yumuşak yastıklar ve sıcak küvetler? Onlar gerçekten buna alıştılar. Yine 

de, dostlarım, bu sıcak küvetler bizim omuzlarımızda duruyor ve hatta diyeceğim ki, 

omuzlarımızda değil - bunlar tabutlarımızın üzerinde duruyorlar. Bu küvetlerin bedeli 

bizim hayatımızdır.  

 

Öyleyse, başka birilerinin banyo küvetinin altında mı durmalıyız yoksa eşitler arasında 

eşit olmalı ve yüksek topluma mı girmeliyiz? Basit bir soru. Sonuçta, seçim bize 

bağlıdır.  

 

Tatiana: Harika! Igor Mikhailovich, ayrıca teknolojiye değindin (Igor Mikhailovich: 

Elbette). İnsanların, Muhammed Peygamber hakkında söyledikleri şeyi paylaştıklarını 

söylemek istiyorum, sadece şimdi çağdaşlarımız (Igor Mikhailovich: Sadece şimdi)  

onun ne hakkında konuştuğunu anlayabilir.  
 

Igor Mikhailovich:  Sadece şimdi. Doğrusunu söylemek gerekirse, onun sözleri 



yüzlerce yıldır insanlar için belirsizdi. Oysa o gerçekten bizim zamanlarımız, bilimin 

gelişeceği zamanlar hakkında konuştu (Tatiana: Doğru), onun mümkün olan her 

şekilde bilimin gelişmesine katkıda bulunmasının nedeni budur. Gerçekte, onun 

zamanında, eğitim kadınlar, çocuklar ve herkes için erişilebilir oldu. Eğitimin 

gelişmesi ile ilgilendi. Daha fazlasını söyleyeceğim: bütün dünya bunu biliyor, ama 

yalanları oynamaya devam ediyoruz.  
 

Tatiana: Evet, bir keresinde söyledin ve bununla çarpıldım, geçmişin bilimsel 

keşifleri insanlar tarafından utanmazca el konulduğu zaman kaç tane gerçek biliniyor... 

 

Igor Mikhailovich: Evet, onlardan yüzlerce yıl önce İslam'da keşfedilmiş olan şeyleri 

aldılar ve tercüme ettiler, yapmadılar mı? Ve şimdi gerçek yazarları unutarak onları 

övüyoruz. Söyleyin bana, dürüst müyüz yoksa değil miyiz? Omuzlarımızda 

yalancılarla birlikte bu sıcak küvetleri desteklediğimiz gibi, bu yalanları destekliyoruz 

(sadece tabutlarımız denilebilir). Buna neden ihtiyacımız var? Mesele nedir, bana 

söyleyin?  

 

Bu nedenle, burada bir seçimimiz var: başka birilerinin küvetlerinin altında kalacak 

mıyız, yoksa gerçekten ellerimizi Peygamberimizin uzattığı ele doğru uzatacak mıyız? 

Basit bir soru.  Seçim bize bağlı, dostlar. Ve aramızda hiç kimse yok. Karar veren 

sadece bizleriz. Bu bilimin amacıdır (Tatiana: Evet), bilimin gelişmesi sayesinde o 

zamanlar insanlar arasında en büyüğünün söylediği şeyi yapabiliyoruz, bunun 

gerçekleşeceğini ve bu bizim önemli olayımız olacak.  
 

Tatiana: O gerçekten çobanların yüksek binalar dikeceklerini, (Igor Mikhailovich: 

Elbette), kimin binalarının daha uzun olduğunda yarışacaklarını ve insanların 

kırbaçlarının ucuyla, (Igor Mikhailovich: ...kırbacın, evet) evet ve sandaletlerindeki 

kayışlar ile konuşacaklarından bahsetti  
 

Igor Mikhailovich: ... veya sandalet ile. Ve bu nasıl açıklanabiliyordu?  
 

Tatiana: Veya uyluğunun insanı aile üyelerinin yapmakta olduğu şey hakkında 

bilgilendireceğini (Igor Mikhailovich: Bilgilendirmek). O zamanlar, insanlar 

anlamadı... 
 

Igor Mikhailovich: Sadece şimdi bunun nasıl olabildiğini anlıyoruz. İnsanlar bunu iki 

yüz yıl önce anlayabilir miydi? Elbette hayır. Elbette, anlayamazlardı. Ve bunu bin yıl 

önce anlayamazlardı. Evet, onun sözleri hafifçe çarpıtıldı, ama Tanrıya şükür, bunu en 

azından bir şekilde, en azından biraz kinaye ile aktardılar ve bunu bize getirdiler.  
 

Tatiana: Elbette.  
 

Zhanna: Doğru. Peygamberin aslında Zamanın İmam'ının geleceğini ve çeşitli 

ülkelerden ve bölgelerden tek amacı, herkes için tek amacı izleyecek olan Yardımcıları 

ile birlikte olacağını söylediğini eklemek istiyorum. Yani, onlar tüm insanlığın 

yararına hareket edecekler. Ve Mehdi'nin kazanmasını sağlamakta başarılı olacaklar. 



Hadise göre Mehdi'nin zaferi Bilginin arındırılması ve Yeryüzünde tanrının Krallığının 

kurulmasıdır.   
 

Igor Mikhailovoch: Böylelikle, basitçe ifade edeceğim: Mehdi her birimizin içinde 

yaşıyor, dostlar. Soru sadece içimizde kimin hakim olduğudur: dünyayı daha iyiye 

değiştirecek olan Mehdi mi yoksa başka birilerinin küveti altındaki o stand, o tabut mu. 

Bütün seçimimiz bununla ilgilidir. Her şeyin nasıl basit olduğuna bakın. 

Karmaşıklıkları uzaklaştırdığınız zaman, her şey basit olur.  

Tatiana: Ayrıca Yaratıcı Toplum hakkında, Yaratıcı Toplumu inşa etmek hakkında 

konuşmayı çok isteriz. Biliyorsun, Hıristiyanlıkta, özellikle Ortodokslukta, bize 

insanın komşusuna sevgisinin sadece bir his olmadığı öğretildi; bu direkt bir eylem 

olduğu, fakir olana yardım etmemiz gerektiği, insanı bazı tehlikelere karşı korumamız 

gerektiği ve ... Genel olarak konuşursak, bize aslında hayata geçirmenin mümkün 

olduğu bir çok şey öğrettiler.  
 

Igor Mikhailovich: Yapmak zorunda olduğumuzdan değil. (Tatiana: Doğru). Bu 

bizim doğal hayatımız olmalı. İsa Yaratıcı Toplum hakkında konuşmadı mı? Konuştu. 

Son Peygamber, insanlar arasında en büyük olan Yaratıcı Toplum hakkında 

konuşmadı mı? Konuştu. Ve ne hakkında konuştular? Yaratıcı Toplum hakkında 

konuştular (Tatiana: Evet). Arkadaşlar, bu yalnızca bir isim, bunlar sıfatlar. Onlar 

nasıl yaşamamız gerektiğini tanımladılar. Yaratıcı Toplum sadece onların hakkında 

konuştukları şeyin bir kodudur. Bu gerçekte hepimizin icat ettiğimiz bir isimdir. Peki, 

buna başka türlü ne diyebiliriz? Yaratıcı Toplumu, peygamberlerin gerçekten hayal 

ettikleri şeyin inşa edilmesi. (Tatiana: Evet). Ama onlar aslında bizim bu şekilde 

davranmamız ve bunun gibi yaşamamız gerektiğini söylediler. Ve kim bunun gibi 

yaşamak istemiyor? Bu dünyada insanların %99'undan çoğu bunungibi yaşamayı hayal 

ediyor. Arkadaşlar, ama eğer bunda yaşayabiliyorsak, neden hayal edelim?  
 

Igor Mikhailovich: Affedersiniz, size basit bir örnek vereceğim. Mutfakta 

oturuyorsunuz, yanınızda, bir kol boyu uzağınızda buzdolabı var ve gerçekte o 

buzdolabından lezzetli bir şey yemek istiyorsunuz. Bu nedenle, iki saat oturuyorsunuz 

ve sadece küçük bir kek veya bir sandviç yemek istediğiniz için sıkıntı çekiyorsunuz. 

O bir kol uzaktadır. Neden sıkıntı çekiyorsunuz? Buzdolabını açın, onu alın ve yeyin. 

Bu böyle değil mi?  

 

Tatiana: Öyle. Elbette, bir Ortodoks inanan, bir Hıristiyan olarak, bugün sadece 

Yaratıcı Toplumda gerçek bir Hıristiyanın ve gerçek bir Müslümanın bu prensipleri 

uygulamaya koymanın mümkün olduğunu söyleyebilirim.  

 

Igor Mikhailovich: Tamam. Yine de, "Müslüman" ne anlama geliyor?  

 

Tatiana: Biliyorum... Diyelim ki, çok ilginç bir Hadis var, Peygambere ailesinin kim 

olduğu soruldu ve o her doğru insanın kendi ailesinden olduğu yanıtını verdi.   

 

Igor Mikhailovich: … Tanrıyı seven herkes (Tatiana: Evet) benim ailemdendir, 

Tanrıyı seven herkes benim evimdendir. Hepimiz tek bir aileyiz.  



Tatiana: Elbette.  

 

Igor Mikhailovich: Bölündük. Anlıyor musunuz? Veya daha doğrusu, şeytan 

boynumuzda banyo yapanlar vasıtası ile bizi böldü. O bizi Hıristiyanlara, 

Müslümanlara böldü... Bu sürekli mücadele, içsel mücadele var. O Hıristiyanlar bir 

çok dallara bölündü (Tatiana: Evet). İslam bölündü. Ne hakkında konuşuyoruz?! Ve 

onları kim böldü? Canlı olanlar, Peygambere ve Allah'a sadık olanlar mı? Dinlerimizi 

kim böldü? Beni bağışlayın, peygamberlerimizin sözlerini kim ve neden çarpıttı? 

Bizim için daha iyi yapmak için mi yoksa kendileri için mi? Basit bir soru.  

 

O peygamberler ne hakkında konuşuyorlardı? Yaratıcı Toplum hakkında 

konuşuyorlardı, yaşamlarını adadıkları bu dünyanın.. hayal ettiler.. Hayal edin, en 

iyilerimiz hayatlarını bize adıyor. Aranızda kim, dostlar, hayatınızı (çocuklarınızdan 

başka) adadınız?.. Dürüst olalım, ihtiyarlığımızda bize bakmaları ve böylece tüketici 

zamanların yasalarına göre manipüle ve kontrol edeceğimiz birine sahip olmamız için 

hayatlarımızı çocuklarımıza adıyoruz: bir yerlerde gururumuzu göstermek için veya 

başka bir şeyi. Sonrasında, çocuklarımız büyüdüğü ve bizi dinlemeyi bıraktığı zaman, 

sinirleniyoruz. Çünkü çocuğumuzun bir insan olduğunu ve hayatlarını seçme hakkına 

sahip olduklarını unutuyoruz. Bu böyle değil mi? Böyle. Yine de, ne istiyoruz? Bize 

itaat edilmesini ve kahramanlar olmayı... Güç. Bu  yüzden, bu güç ve ölü olanlar 

tarafından güç arayışı Hakikatin (Tatiana:... peygamberlerin getirdiği) ve insanlığın 

yoluna çıktı. Ve şimdi insanlığın bu ölü olguyu aşabilmesinin ve Canlı olana 

gelebilmesinin zamanı geldi. Bu muhteşem değil mi?  

 

Tatiana: Elbette. Sonuçta, peygamberler geldiğinde, herkese geldiler (Igor 

Mikhailovich: Evet) ve insanların birbirlerine sevgi içinde yaşamaları gerektiği b 

mesajı hakkında konuştular. Hatırlıyorum, İslam'da...  

 

Igor Mikhailovich: ... insanların insan olması için.  

 

Tatiana: Evet. İslam'da, "Allah için en sevgili insan, başka insanlara en çok faydası 

olanlardır" ve "Yüce Allah için en sevilen davranışlar, Müslümanlara mutluluk 

getirenlerdir" denildiğini hatırladım (Igor Mikhailovich: Elbette). Bir şey yapmak, 

yani, "ihtiyaç zamanında Müslüman kardeşim ile birlikte yürümek, bir ay camide 

inzivada kalmaktan daha azizdir" Yani, sadece tefekkür etmek değil, sadece dua etmek 

değil, ama harekete geçmek ve birbirine fayda sağlamak.  

 

Igor Mikhailovich: Burada yine, sadece dua etmek değil. Çünkü bütün bir ay boyunca 

Allah ile bire bir olmak, Onun Sevgisinde olmak ne anlama geliyor? Bu sadece, bir 

Müslümana yardım ettiğinizdeki aynı Sevgidir (Tatiana: Evet), yani, Tanrıyı seven 

birine yardım ettiğiniz zaman ve sadece tefekkür etmediğiniz zaman. Çünkü yine, bu 

Tanrı ile birliktir. Bu muhteşem değil mi?  

 

Ve en muhteşem şey nedir biliyor musunuz, dostlarım? Sadece söylemek istiyorum, 

şimdi biraz dinlere geçtik. Ama en muhteşem şey, ateistlerin bile hakkında 

konuştuğumuz şeyleri anlaması ve paylaşmasıdır. Ve en ilginç şey, biraz daha zaman 



geçsin, geleceğimizin senaryolarının hiç birinde dünyada tek bir ateistin kalmayacak 

olmasıdır: ne kötü senaryoda ne de bizim için muhteşem senaryoda, hiç ateist 

kalmayacak.  

 

Tatiana: Igor Mikhailovich (çok teşekkür ederim), Çünkü özünde, İslam kendi 

amacını takip ediyor: esasen, kişilerarası seviyede, insanlar arasındaki ilişkilerde ve 

benzer şekilde küresel seviyede her türde baskıya ve adaletsizliğe son verme. Bir 

Hadisten alıntı yapmak istiyorum, Allah'ın Elçisi (Allah'ın huzur ve rahmeti üzerine 

olsun), "Kardeşine yardım ister, o ister bir zalim ister zulüm gören olsun" dedi.  
 

Igor Mikhailovich: “Ama nasıl yapabilirim" diye sordu biri. "Eğer o mazlum ise ona 

yardım etmek tamam, ama eğer o bir zalim ise ona nasıl yardım ederim?" Öyle değil 

mi?  
 

Tatiana: Kesinlikle doğru.   
 

Igor Mikhailovich: Onun eli olma (Tatiana: Evet). Her şey daha basit.  

 

Tatiana: "Onun başkalarına zulmetmesini engelleyerek" ona yardım edebilirsin. Ve 

hatta fazlası: "İnsanlar bir zalimi gördükleri, ama (kötülük yapmasını) önlemedikleri 

zaman, muhtemelen Allah hepsini cezalandıracaktır."  

 

Igor Mikhailovich: Elbette. Bu ne anlama geliyor? Sonuçta, zalimin elleri olan 

bizleriz. Bu durumda, Peygamber insanlara zulmetmeye başlayan tiranlara değindi. 

Ama onlar insanlara bizim ellerimizle zulmediyorlar, bizimkiyle. Kendi iki eliyle kime 

zulmedebilir? Belki, eşine ve sadece eğer o bunu yapmasına izin verirse. Bu böyle 

değil mi? Eğer şeytanın elleri ve dili olmayı bırakırsak, dünya değişir.  
 

Tatiana: Hepimizin Yaratıcı Topluma ne çok ihtiyacımız var! Ve Yaratıcı Toplumda 

bu harika... bir keresinde videolarımızın birinde bunu getirdik, tüm koşulların, insanda 

en kötü özelliklerin, bazı kötü özelliklerin tezahür etme şansı olmaması için 

yaratılacağı söylendi (Igor Mikhailovich:  Kuşkusuz.) Ve bu tam olarak ... hayata 

geçirilmesidir.  

 

Igor Mihailovich: Bunlar toplumdan yok edilmelidir (Tatiana: Evet). Sonuçta, her 

şey bizim ellerimizde ve bunun hepsini yapabiliriz. Yaratıcı Toplumda sadece en iyi 

insan özelliklerinin gelişmesi için teşvik etmeliyiz ve her şeyi yapmalıyız. Oysa 

canavardan gelen, kabul edilemez olan her şey ortadan kaldırılmalıdır. Ve her şey iyi 

olur ve dünya güzel olur.  
 

Tatiana: Biliyorsun, Igor Mikhailovich, şu anda yaşamakta olduğumuz dünyaya 

bakınca, insanların belirleyici seçimin kendi ellerinde olduğu bilgisinden yoksun 

olduğunu kavrıyorsun. Bazı insanlar her şeyin önceden belirlendiğine ve kaderlerinde 

hiç bir şeyin değiştirilemeyeceğine inanıyor, sadece bundan şikayet ediyorlar...  
 

Igor Mikhailovich: … herşeyin suçunu kadere bağlarlar: "Bu bizim kaderimiz." 

Dostlarım, kader yok. Eğer insan Tanrı ile birlikte ise, o tamamen tahmin edilmezdir,  



sadece Yaşar. Kölesi için yaşam planı yapan şeytandır. Ama bu da kader değildir. Bu 

şeytan tarafından yapılan bir plandır, öyle değil mi? İnsanın şeytanı ile oynamayı 

bırakması ve gerçekten Tanrıyı sevmeye başlaması yeterlidir ve her şey değişir, tam 

olarak her şey. Ve hayat değişir, çünkü içeride nasılsa, dışarıda öyledir. Eğer içinizde 

köle iseniz, eğer kötülük içinde yaşıyorsanız, her tarafınızda kötülük olacaktır.  

 

Yine, buna nasıl bakarsanız bakın, eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız, kendinizle 

başlayın. Neden? Çünkü bu dünyanın çok büyük bir parçasını değiştirebilirsiniz. Bu 

böyle değil mi? Çünkü her birimiz, kendisinin dünyanın çok büyük bir parçası 

olduğunu düşünüyor. Öyleyse, önce dünyanın çok büyük parçasını değiştirelim - 

kendimizi ve sonra geri kalanı, yani dünyanın geri kalanını değiştirelim. Bu 

bencilliktir, dostlarım. Ne yazık ki, bu böyle. Her birimiz kendisini bu dünyanın çok 

büyük bir parçası olarak düşünüyor. Ve kendimizi değiştirerek, bakın, dünyayı 

değiştirmek ne kadar kolay. Bu bir şaka, ama doğru.  

 

Tanrının insanlara yaşamları için her şeyi verdiğini kavramak önemlidir. Ama şeytan 

bunu gasp etti, bu nedenle sadece onu ger almalıyız. Bunların hepsini düşüncelerimiz, 

eylemlerimiz vasıtası ile gasp etti. Ama her eylem önceli olan bir düşünceye sahiptir. 

Bu nedenle şeytanı düşüncelerimizde yakalamalı ve onu oradan kovmalıyız, o zaman 

kötü eylemler olmaz. Bakın, her şey ne kadar basit. Eğer herkes kendi üzerinde 

çalışmaya başlarsa, eğer herkes şeytana hizmet etmeyi reddederse, Tanrı ruhlarımızda 

ve bu dünyada hüküm sürer. Bu basit, dostlar, gerçekten basit.  

 

Hepimiz, kim olursak olalım, hangi dine ait olursak olalım veya aramızdaki çoğu kişi 

sadece ateistler olalım, iyi, güzel bir dünyada, Tanrının sevgisinin geliştiği bir dünyada 

yaşamak istiyoruz. Sonuçta, bu muhteşemdir, bir ateist olsanız bile. Veya, beni 

bağışlayın, şeytanın nefretinin herkeste hakim olduğu yer. Hangi dünya daha iyi? 

Sözünü etmekte olduğum şey bu. 
 

Şu şekilde ifade edeceğim: bu dünyadaki en büyük ateist insan varlığıdı, ama şeytan 

değildir. Şeytana hizmet adına Tanrıyı inkar eden insandır, oysa şeytan Tanrının var 

olduğunu herkesten daha iyi bilir. Bunu düşünün, dostlar.  
 

Tatiana: Evet, Tanrı Sevgisinin ve Hakikatin geliştiği bir dünyada yaşamak istiyorum.  
 

Igor Mikhailovich: Gerçek şu ki, birlikte her şeyi yapabiliriz, ama tek başına sadece 

şeytana hizmet edebiliriz. Bunu unutmayın, dostlar. ALLATRA'ya bu nedenle ihtiyaç 

vardır, birlikte olmamız için ve peygamberlerimizin vasiyet ettikleri gibi, eşit olmamız 

(ne daha üstün ne de daha aşağı) ve birbirimizr sevgiyle davranmamız için. AllatRa'nın 

kendisinin anlamı budur.  

 

Biliyorsunuz, doğrusunu söylemek gerekirse, bu gerçekten önemli olay şu anda, bizim 

zamanımızda gerçekleşiyor. Onun esası tam olarak biz, insanların, biz, insanlığın 

peygamberlerimize döndüğümüz gerçeğindedir. Şeytandan uzaklaşıyoruz ve Tanrıya 

dönüyoruz. Bu muhteşem değil mi? Bu gerçekten muhteşem, dostlar. Biliyorsunuz, bu 

gerçekten dünyayı kademeli olarak değiştirecek olan olaydır.   



Bir fenomeni gözlemliyorum (üzgünüm, konudan biraz ayrılacağım. Avlumda, ön 

bahçeye bir taş koydum ve o sadece çıplak idi. Biliyorsunuz, o şeylerden birini aldım... 

buna yosun diyorlar, bir tür çimen ve sadece bir parça aldım ve çatlağın içine koydum. 

Ne gördüğümü biliyor musunuz? Onun nasıl büyüdüğünü gördüm. En sonunda, çok 

ilginç güzel bir taş haline geldi. Azar azar, sadece bir parça, ama daha sonra pratik 

olarak bütün taşı kapladı.  

 

Sonuçta, biraz çaba uygulamak yeterlidir - ve gezegenimiz yeniden yeşil hale gelir, 

öyle  değil mi? Ve aynı zamanda güzel. Hem çevresel perspektiften hem de insan 

perspektifinden demek istiyorum, her bakımdan hayat için rahat ve mükemmel olur. 

Ve tüm bunlar, dostlar, bizim ellerimizde. Bunun için sadece birazına ihtiyacımız var: 

bir parça uygulama, bir tutam çana ve her şey değişir. Bu doğru.  

 

Tatiana: Ayrıca Kabalacılar arasında çok ilginç bir anlayış var, dünyanın varoluşunda 

iki zaman var: çalışma zamanı var ve cezalandırma zamanı var.  
 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle doğru.  
 

Tatiana: Ve bu ilginçtir ki... 
 

Igor Mikhailovich: Altı bin yıl - ve eşikte.  
 

Tatiana: Evet, o çalışma zamanı altı bin yıl sürüyor ve sonra bunu cezalandırma 

zamanı izliyor. Ve gerçekte fark nedir? Bu çalışma zamanı nasıl tanımlanır? Diyorlar 

ki...  
 

Igor Mikhailovich: Basit bir şekilde. Altı bin yıl tüketici formattır, ama yedinci bin 

yılda Yaratıcı Toplumda yaşamalıyız. Arkadaşlar, zaten çok geç kaldık. bakın, zaten 

yedinci bin yılda yaşıyoruz ve oldukça uzun bir süredir. Doğru değil mi? 
 

Tatiana: Doğru.  
 

Igor Mikhailovich: ... ama hala tüketici formatta. Arkadaşlar, Kabalacılar bize bunun 

böyle olması gerektiğini söylediler. Bunu düşünün.  

 

Tatiana: Ama bunu kim uygulamaya koyacak?  
 

Igor Mikhailovich: Kim uygulamaya koyacak?  
 

Tatiana: Evet. Aslında, aşağıdaki söyleniyor: " Bu zaman periyodunda [yani, çalışma 

zamanı] kötü eğilim güce sahiptir ve insan kendisindeki bu kötüye eğilimi yenmek 

zorundadır. Ve gerçekte, yedinci bin yıla dönüş, "bu dünyadan gelecekteki dünyaya 

geçiş" zamanı olacak. Gelecek dünyada, insan bir bedene sahip olacak, ama ne beden 

ne de herhangi bir madde insanın üzerinde güce sahip olmayacak." Ve bu "bilgelerin 

En Yüce Olanın doğru olanlar için kanatlar meydana getireceğini söyledikleri zaman, 

değindikleri durumdur: insanlar tüm maddi ihtiyaçlarının üzerine yükselecekler."  



 

Igor Mikhailovich: Gerçeğin ta kendisi. Kabbala'yı harika yapan şey bu: o geçmişin 

bilgisini korudu, onu harika yapan budur. Ama biz geç kaldık. Bu değişimlere bin yılın 

geçişinde sahip olmalıydık, ama tüketici formatın çok fazla içine çekildik.    
 

Tatiana: Sözlerin çok akılcı kalıcı, bizim neslimizin uygarlığın gelişim yolunda ya ilk 

nesil olacağını söylediğin zaman ...  

 

Igor Mikhailovich: ... veya sonuncusu.  
 

Tatiana: … veya sonuncusu. Biliyorsun, doğada her şey fraktal, çünkü eğer sistem 

bilimini hatırlarsak, organizmalar veya ekosistemler ya da organizma toplulukları 

kritik bir istikrarsızlık noktasına ulaştığı zaman, onlara bir şey olduğunu söylüyorlar... 

 

Igor Mikhailovich: Gelişimlerinin zirvesinde, doğal olarak (Tatiana: Evet, böyle bir 

an), istikrarsızlık noktası oluşur, evet.  

 

Tatiana: Evet. Ve bu bir karar alındığı zaman hakikat anıdır: ya türler dönüşür ya da 

yok edilir. Öyleyse bakarsak...  

 

Igor Mikhailovich: İki yola ayrılma noktası, evet.  

 

Tatiana: Evet.  

 

Igor Mikhailovich: İnsanlık gerçekten bu noktaya yaklaştı ve hepimiz bunu şimdiden 

hissediyoruz, bunu gözlemliyoruz ve artık şakalar için zaman yok. Bunu görüyoruz, 

gerçekten, dünyadaki insanlar çıldırmış gibiler, artı iklim ve dünyadaki başka her şey, 

pandemi, tüm bunların hepsi üst üste ve bu gerçekten şu anda kendisini tezahür 

ettiriyor...   

 

Tatiana: Toplumda kritik istikrarsızlık, evet.  

 

Igor Mikhailovich: Kesinlikle.  
 

Tatiana: Bu nedenle, denilebilir ki...  

 

Igor Mikhailovich: Ve birşeyler yapılmalı. Ve arkadaşlar, iyi şeyler yapabiliyorsak, 

neden kötü şeyler yapalım? Öyle değil mi?  
 

Tatiana: Bu nedenle, insanlık olarak böyle küresel iki yola ayrılma noktasında 

olduğumuz ortaya çıkıyor?  
 

Igor Mikhailovich: Evet. 
 

Tatiana: Ve bizim seçimimizde...  

 

Igor Mikhailovich: Seçimimiz ile yüzleşiyor. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz?  



 

Tatiana: Evet. 
 

Igor Mikhailovich: İnsanlar arasında en büyük olan, bunu yüzlerce yıl önce nasıl 

biliyordu? Basit bir soru. Bunu düşünmeye değer, dostlar. Kehanetlerin gerçek olmaya 

başlaması tarihin gözlerinizin önünde hayata geçmesi ve sizler o kehanate katılımcılar 

olduğunuzda ilginç. Bu ilginç değil mi? Seçilmişliğimiz bununla ilgilidir.  

 

Tatiana: Ve sorumluluk.  
 

Igor Mikhailovich: Ve çok büyük sorumluluk, haklısın. Bundan dolayı, dostlarım, 

sorumlu olalım, kendi hayatlarımızdan sorumlu ve geçmiş ve gelecek nesillerin 

hayatlarından sorumlu. Doğru seçimi yapalım ve sadece birbirimizi sevmeye ve en 

azından iyi bir şey yapmaya başlayalım. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. 

Teşekkürler!  

 

Tatiana: Teşekkür ederim.  
 

Zhanna: Teşekkür ederim. 
 

Igor Mikhailovich: Teşekkür ederim, dostlar.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


