
ALTŞAHSİYET 

 

Ölümden sonra yaşamın varlığı hakkında gerçekler. İnsana bedeninin ölümünden 

sonra ne olur? İnsan altşahsiyet olarak ne hisseder? İnsan üçüncü güçlerden 

etkilendiğinde ne hisseder? İnsanın ölümden sonraki kaderi tüm dinlerin en korkunç 

sırrıdır. Peygamberler insanın ölümden sonraki kaderi hakkında hangi gerçeği 

söylediler ve günümüzde neden bunu bilmiyoruz? İkinci ölüm nedir? 

 

Herkes kendini korumak için ölüler dünyası hakkında neyi bilmelidir? İnsanın 

kafasının içindeki ses nedir ve neden tehlikelidir? İnsanın altşahsiyeti ne zaman aktif 

hale gelebilir ve nasıl hareket eder? Baskın bir altşahsiyet: yaşayanlara ne gibi zararlar 

verir, hangi işaretlerle tanımlanabilir ve yaşayanların hayatını nasıl alır? İnsanlar nasıl 

baskın altşahsiyetler haline gelir ve büyü, hipnoz ve süper yetenekler edinme yolunun 

tehlikeleri nelerdir? 

 

İnsanları seri cinayetler işlemeye kim kışkırtır? İnsanın içindeki manyak nasıl ayırt 

edilir? Geleceğin teknolojisi şimdi. Şahsiyet, altşahsiyetin eylemlerinden sorumlu 

olmalı mı? İnsanı ve dünyayı değiştiren ilksel Bilgi. 
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Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün aşağıdaki konuyu tartışmak istiyorum. Biliyorsunuz, 

insan hayatında zor bir karar verdiğinde veya ne yapacağını bilemediğinde, çoğu 

zaman çevresindeki insanlardan şöyle bir tavsiye duyabilir: "İç sesini dinle." Ve 

biliyorsunuz, kişi iç sesinin gerçekte ne olduğunu anlamadığında, bu durumda 

kafasının içinde kendisine gerçekten tavsiyelerde bulunan, hatta bazen oldukça iyi 

tavsiyelerde bulunan, onu tehlikelere karşı uyaran, hayatta ve bazı konularda onu 

yönlendiren veya ona yardımcı olan bir tür danışman bulur. Ancak öyle olur ki, bazen 

bir durum kontrolden çıkar ve bu çok iyi arkadaş ya da danışman birdenbire kişinin 

tüm eylem ve işlemlerini yorumlayan ve ona emirler, hem de ciddi emirler veren bir 

saldırgana dönüşür. 

 

Bilirsiniz, bu konu çok süptil ve aslında modern bilim ve tıp tarafından oldukça az 

incelenmiştir. İnsanların kafalarının içindeki bu sese karşı eleştirel olmaları, bu 

kışkırtmalara kapılmamaları ve kafalarının içindeki emirleri dinlememeleri iyi bir 

şeydir. Ama insanların gerçekten de bilinçlerinde seslendirilen rahatsız edici 

tavsiyelere göre hareket etmeleri gerçekten korkutucudur. Böylece hem kendilerine 

hem de çevrelerindeki insanlara kesinlikle zarar verirler. 

 

Bu bağlamda, bir soru var, İgor Mihayloviç. İnsanlar her şeyden önce ne yapmalılar, 

çünkü tıbbi bakımın onlara yardımcı olmadığını, modern terapinin onlara yardımcı 

olmadığını gayet iyi anlıyorlar. Birbirlerinden ya da çeşitli forumlarda, diğer şeylerin 

yanı sıra, değiştirilmiş bir bilinç durumuyla ilgili oldukça şüpheli yöntemlerin 

önerildiği çeşitli forumlarda yardım arıyorlar. Ama bu tür eylemlerin ve deneylerin 

sonucu tektir - bu durumun daha da kötüleşmesi. Kafanın içindeki ses nedir? Hangi 

nedenler buna yol açar? Sonuçta, tıp biliminde doktorların bunun, diyelim ki şizofreni 

olduğunu ve bazı beyin fonksiyonlarındaki bir bozukluktan kaynaklandığını 

söylediklerini biliyoruz. Her zaman böyle midir?   

 

İgor Mihayloviç: Bu soru ciddi. Aslına bakarsanız üç nedeni var. İlk neden, senin de 

dile getirdiğin gibi, gerçekten şizofrenidir, dostlarım. Bu yine hastalığın kendisinden 

kaynaklanıyor, yani beynin organik bir lezyonu. Ayrıca bir başka neden daha var: 

üçüncü güçlerin müdahalesi. Bu bir mistisizm kategorisi, ezoterizm ve mistisizme 

geçiyoruz. Ve daha da mistik bir üçüncü kısma değiniyoruz ki bu sanırım temelde en 

sık rastlananı: bu alt şahsiyettir. Bunlar hemen hemen herkesin içinde yaşayan, zaman 

zaman çok sayıda olan eski şahsiyetlerdir.   

 

Tatiana: Altşahsiyetler üçüncü güçlere atfedilebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, edilemez. Burada yine çok ciddi bir fark vardır: üçüncü 

güçler insanı dışarıdan etkilerken, altşahsiyet insanı içeriden etkiler. 

 



Tatiana: Bu ilginç. 

 

İgor Mihayloviç: Yani, anlamak için şöyle söyleyelim: insan yapısını ele alırsak, 

insan sadece gözlemlediğimiz görünür bir parça değildir, aynı zamanda bir enerji 

bileşeni de vardır; buna itiraz edemezsiniz. Yaşayan her şey enerji yayar; belirli 

yasalar vardır ve Kirlian etkileri ile kesilen bir parçanın enerji seviyesinde sağlam 

olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bir enerji yapısı olduğu açıktır. Bu yapıda, genel 

olarak kabul edildiği gibi, ruh dediğimiz şey vardır. Bu, insanın doğumundan sonraki 

sekizinci günde, bir insan insan olduğunda gelen şeydir. 

 

Bu taşıyıcıda, bu ruhta, bu arada ruhun sayesinde Şahsiyetimiz oluşur, yani tam olarak 

biz oluşuruz, ikincil bilinç ise bir yansıma olarak oluşur. Birincil bilince ya da diğer 

adıyla "hayvani bilince" gelince, deyim yerindeyse ana rahminde tüm organlarla 

birlikte ortaya çıkar. O ilkeldir ve defalarca söylediğimiz gibi, kişinin yaşına göre 

diyelim ki 5 ya da 6 yaşına kadar gelişebilir. Daha sonra daha bilge olur, belli beceriler 

edinir ama yaklaşık olarak bu yaştaki gelişim seviyesinde, yani iyi gelişmiş bir primat 

seviyesinde kalır, daha fazla değil, yani deyim yerindeyse hayvan bilincidir. 

 

Bu nedenle, bazen taşıyıcı olarak ruhun üzerinde çok sayıda altşahsiyet olabilir. 

Altşahsiyet nedir? Sizin gibi, dostum, Tatiana ya da benim gibi sıradan bir insan, 

Hayatı kazanamamış, Ebedi Hayata erişememiş ve dinlerde cehennem olarak 

adlandırılan yere geçiş yapmış herhangi bir insan gibi. Evet, bu acı verici, bu korkunç, 

bu sorunlu ama mesele bu altşahsiyetin ne hissettiği değil. Altşahsiyet her zaman 

çabalar... Yine, anlaşılması gerekir, bir insan altşahsiyet iken ne hisseder? Bunu 

anlamak için basitçe anlatacağım: dostum, basitçe uzandığınızı ve bedeninizi hiç 

hissetmeyecek kadar rahatladığınızı hayal edin - bu tam olarak altşahsiyet durumudur. 

Başka bir deyişle, olduğunuz gibi kalacaksınız. Ama algılamadığımız, günlük 

yaşamımızda fantezi, kurgu, başka türlü bir şey, din, büyü ve diğer her şey, yani tüm 

mistisizm olarak gördüğümüz o dünya hakkında muazzam bir anlayış ve bilgi gelir. 

 

İnsan fani bedenini terk ettikten sonra, tüm bu mistisizm gerçeğe dönüşür ve kişi çok 

sert bir gerçekle yüzleşir. Zamanı boşa harcadığını ve hayatı, sadece hayatı değil, 

huzuru bile asla göremeyeceğini anlar. Hemen vurgulayayım: huzur hali, kişinin 

gerçekten harika olduğu, çok şey yaptığı ve enerjisinin, dikkatinin en az yüzde 10'unu 

Tanrı'nın Sevgisine harcadığı durumdur. Daha fazlasını harcayamamıştır ya da 

harcamak istememiştir ya da başka nedenleri vardır. Çoğunlukla, insan enerjisinin 

yüzde 10'unu Tanrı Sevgisine harcıyorsa, yani uygulamalarda oturuyorsa, Ruhsal 

Dünya ile gerçekten hisler aracılığıyla bir ilişkisi varsa, vurguluyorum, kafasının 

içinde gevezelik etmekle, alnını yere veya bazı nesnelere vurmakla, her neyse, 

bunların hepsi teatraldir. Kişinin kendi içinde olup bitenler, Şahsiyet olarak kendisi ile 

Ruhsal Dünya, ruh arasındaki bu bağlantı çok önemlidir. Herhangi bir türden harici yol 

yoktur. Ruhsal Dünyaya giden tüm yol çok kısadır ve insanın içindedir. Ama, 

bedeninin içinde değil, enerji yapısındadır. Bu nedenle, bedenlerimizin kalıntılarını ne 

kadar incelersek inceleyelim, orada ne ruh ne de Şahsiyet bulamayacağız dostlarım. 

 



Oysa bugün itibariyle hem nörofizyologlar hem de diyelim ki esasen bilinç üzerine 

çalışan herkes bilincimizin beynimizin dışında, genel olarak fiziksel bedenimizin 

dışında olduğunu, ama yine de beynimizin nöronlarına bağlı olduğunu kanıtlamış 

durumdadır. Dolayısıyla altşahsiyet ruhumuzun yüzeyinde yer alan şeydir. Başka bir 

deyişle, bir enerji topağına dönüşür, bu şekilde söyleyelim, basitçe sıvanır... 

 

Tatiana: Sabun köpüğü.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, farklı renklerde yanardöner bir sabun köpüğü alıyoruz. Ve 

sabun köpüğünün üzerinde bu tür sabun lekelerinden oluşan bir yığın olabilir. 

Kanıtlanmış ve üzerinde çalışılmış klasik bir vakayı ele alalım - çok sayıda altşahsiyeti 

olan Billy Milligan. 

 

Tatiana: Onların 24'ü tezahür etti.  

 

İgor Mihayloviç: Onlar kendilerini tezhür ettirenlerdir, ama kendini tezahür 

ettirmeyenler de vardı. İnsanların böyle yüzlerce altşahsiyeti olabilir. Bunlar bir 

zamanlar yaşamış sıradan insanlardır. "Birbirleriyle iletişim kurabilirler mi?" - Bu 

doğal ve mantıklı bir soru. Tabii ki hayır. Şahsiyet ile, yani baskın olanla, seninle, 

iletişim kurabilirler mi, dostum? Evet, kurabilirler ama hepsi değil, gücü olanlar 

kurabilir. Ve burada şu noktaya geliyoruz ki, bahsettiğimiz bu dünyada asıl ve çok 

önemli olan şey, özür dilerim, altıncı boyut seviyesindedir, neredeyse yedinci boyutun 

altında. 

 

Tatiana: Enerjilerin dünyası.  

 

İgor Mihayloviç: O enerjilerin dünyasıdır, orada madde yok.  

 

Tatiana: Bu farklı bir fizik.  

 

İgor Mihayloviç: Tamamen, kesinlikle farklı bir fizik. Dolayısıyla, oradaki en 

kıymetli, en önemli ve aslında en değerli şey tam olarak Vril (bununla ilgili bir video 

vardı, Tatiana ve ben bunu tartışmıştık) ya da basitçe söylemek gerekirse antiallat 

olarak adlandırılan güçtür. Allat'ın daha değerli olduğu açıktır, ama, özür dilerim, ne 

altşahsiyetler ne de üçüncü güçler ve benzerleri Allat ile çalışamaz, bu açıklığa 

kavuşturmak için. Ama, biriktirebilecekleri yeterli miktarda bu enerji ile... Soru şudur: 

bir altşahsiyet ne kadar enerji biriktirebilir? Bir keresinde bir rahibe, "Rahip, ne kadar 

alkol içebilirsin?" diye sormuşlar. "Temiz havada ve iyi bir atıştırmalıkla, sonsuza 

kadar" demiş. Anlıyor musunuz? Komik ama durum bu. Bir altşahsiyet ne kadar enerji 

biriktirebilir? Bir insanın maddi varlık ya da para biriktirebildiği kadar, basit bir dil 

kullanalım, sonuçta her şey fraktal olarak tekrarlanır, dostlarım. 

 

Siz hiç, diyelim ki gerçekten zengin olup da durup "yeterince var" diyen en az bir kişi 

gördünüz mü? Evet, bize hayırsever bağışlar yapan, tüm servetini vakıflara bağışlayan 

ve sonra da duran bazı insanlar gösteriliyor, ancak bunların hepsi zoraki durumlar ve 

çoğu zaman bu hayırsever vakıflar ya bu zengin insanlara ya da akrabalarına ait oluyor 



ve böylece vergi kaçırıyorlar. Bunu sadece servetlerini miras bıraktıkları akrabalarının 

vergi ödememesini sağlamak için yapıyorlar, bu sadece hayır kurumu ile birlikte miras 

yoluyla aktarılıyor ve insanlar bu fonları daha önce yaptıkları gibi kullanmaya devam 

ediyorlar. 

 

Biliyorsunuz, maalesef toplumumuzda çifte standart hüküm sürüyor. Bir insan, altını 

çiziyorum, zengin bir insan, parasından gerçekten ayrılmak istemez. Neden? Elinden 

geleni yapmış, biriktirmiş, varlığının anlamı bu. Sözde bu onun varoluşunu 

kolaylaştırıyor, bir nevi hayatını iyileştiriyor. Yani burada "sözde" ve "bir nevi" gibi 

kelimeler var. Sözde parası var ve sözde parası yok. Neden? Çünkü günümüzde bir 

anda bütün bir servet yok olabiliyor, bir insan zenginken fakirleşebiliyor vs. 

 

Ama o dünyada her şey tam tersidir: eğer bir altşahsiyet yeterli Vril gücüne sahipse, 

yetenekleri Şahsiyeti, yani seni, dostum, bedeninden çıkaracak kadar genişler. Bu 

sırada uyuyabilirsiniz ya da avlanmış bir tavşan gibi, diyelim ki birincil bilinç 

vasıtasıyla, meydana gelmekte olan kabusu izleyebilirsiniz ama hiçbir şey 

yapamazsınız: beden size itaat etmez, onu hissetmezsiniz, her şeyi bir rüyada olduğu 

gibi görürsünüz. Ya da tam tersine, muazzam bir enerji patlaması hissedebilir, size "Bu 

tarafa git, bu tarafa gitme", "Şuna şunu söyle" ya da "Şunu burada yap" diyen bir ses 

duyabilirsiniz. Ya da hakkında hiçbir şey bilmediğiniz formüllerle sizi yönlendirir. 

Sen, dostum, çoğumuz gibiydin: kimya öğrenmedin, fizik öğrenmedin, burada kafanın 

içinde bir ses sana fizikte bazı şeyler söylemeye başlıyor ve sen eşsiz bir formül 

yaratıyorsun. 

 

Tatiana: Dahi. 

 

İgor Mihayloviç: Dahi. Birdenbire. Ya da size bir görev verildiğini duyarsınız, 

örneğin toplama, çıkarma ya da karmaşık bir matematik problemi, ve cevabı anında 

duyarsınız ve söylersiniz, herkes ayağa kalkar ve sizi alkışlar. Çok fazla ilgi 

çekiyorsunuz, ama Şahsiyet olarak siz, dostum, bundan hiçbir şey elde etmiyorsunuz. 

Gelen ilgiye gelince, size bu bilgiyi söyleyen altşahsiyet bunun yüzde 10'unu alırken, 

sistem yüzde 90'ını alır. 

 

Tatiana: Ve ortaya çıkıyor ki, o %10'u altşahsiyete ve yüzde 90'ı sisteme verdiğiniz 

zaman... 

 

İgor Mihayloviç: Siz vermezsiniz, altşahsiyet onu kendisi alır. Eğer bir altşahsiyet 

aktif hale gelirse, bu tür bir simbiyozda bile, baskındır. Şahsiyet bu durumda sadece 

bir piyondan ibarettir. Geniş ölçüde, altşahsiyet kişiyi yaşamı boyunca yönlendirir, 

suflörlük yapar ve ona anlatır ve kişi kendisini koruyan bir koruyucu meleği 

olduğundan emindir. Sonunda, altşahsiyet basitçe kişiyi tuzağa düşürür, onu hayattan 

yoksun bırakır ve alabildiği her şeyi alır. Neden? Unutmayın dostlar, her altşahsiyet bir 

kahpedir. İnsan hayattayken ne kadar iyi olursa olsun, altşahsiyete dönüştüğünde, bir 

canavara dönüşür. Doymak bilmeyen, yiyip bitiren ve acayip zeki bir yaratık. Argo 

kullandığım için kusura bakmayın, ama durum bu. Neden böyle? Açıklamama izin 

verin. 



Burada bir ruhumuz var, vicdanımız var, ahlakımız var, onurumuz var ve önünde iyi 

görünmek istediğimiz diğer insanlar tarafından izleniyoruz. İnsanların bizim 

hakkımızda ne düşündüğü, ne söylediği aslında bizim için değerli, öyle değil mi 

arkadaşlar? Dışarı çıkıyorsunuz, "Nasıl görünüyorum?" Bir şey söylüyorsunuz, 

"Benim hakkımda ne düşünürler?" Altşahsiyet ise hiç kimsenin fikrini önemsemez. 

Neden? Dünyayı bilir ve gücü vardır. Her şeyi bilir ve anlar, tüm insan 

zihniyetlerinden özgürdür. Neden? Çünkü altşahsiyet Tanrı'ya gerçekten kızgındır, 

tıpkı birçoğunuz gibi, dostlar, çünkü "Tanrı vermedi", "Tanrı yapmadı", "fısıldamadı" 

veya "göndermedi". Ama Tanrı'nın her gün ona elini uzattığını unutuyor, her gün 

dostlar. Ama aslında reddediyoruz, hayatta olduğumuz sürece bizim için her şey 

yolunda. 

 

Ama o eşiği geçtiğimizde her şeyi kaybediyoruz. Empati söz konusu bile değil... 

Engelli bile değilsiniz, ölüsünüz. Bununla birlikte, her altşahsiyet ikinci ölümden çok 

korkar. Bütün dinlerde ikinci ölümden söz ediliyor arkadaşlar. Bu kaçınılmazdır: ikinci 

ve son ölüm. Neden? Çünkü o bir uçurumdur. Altşahsiyet ne kadar acı çekerse çeksin, 

altşahsiyet hangi durumda olursa olsun, geriye kalan bilinç çok daha güçlü hale gelir 

ve altşahsiyet durumunda Şahsiyete tamamen hakim olur, yaşamak ister. Neden? Bir 

taşıyıcı olduğu sürece, bir ruh olduğu sürece, altşahsiyet varlığını sürdürmek için 

enerji kırıntıları alır. Bilirsiniz, bu Wi-Fi aracılığıyla beslenmek gibidir, azar azar, ama 

altşahsiyet bu enerjiyi bilinçle paylaşır, bilinç de sistemle paylaşır, dolayısıyla Allat'ın 

ruhtan Şahsiyet aracılığıyla antiallat'a dönüşümü söz konusudur ve bu dünya var 

olmaya devam eder, sistem hükmetmeye devam eder, bilinç kendini iyi hisseder. 

 

Ve bilinç ölümden korkar, bu onun için kesinlikle kabul edilemez bir şeydir. Çünkü bu 

gerçekleştiğinde, şöyle söyleyeyim: bu dünyada acı veya ıstırap deneyimlediğimizde, 

bedenimiz ve bilincimiz acı çeker; Şahsiyet olarak biz gerçekte acı deneyimlemeyiz. 

Birincil bilincimizden bedenimizde bir şeyler olduğuna ve sorunlarımız olduğuna dair 

bilgi alırız. Evet, tüm bunları telafi etmeye çalışırız, ama bazen, bilirsiniz, dürüst 

olalım: nüfusumuzun neredeyse yüzde 99'u, belki biraz daha azı (belki biraz 

yanılıyorum) Şahsiyet olduklarını bile bilmiyorlar. "Bu benim elim, bu benim ayağım, 

bu benim bedenim, hastayım, karnım ağrıyor, küçük sorunlarım var" diye inanarak 

yaşıyorlar. Dinlerin ve diğer her şeyin etkinliği nedeniyle, peygamberler tarafından 

getirilen Bilginin çarpıtılmış olması nedeniyle, insan hakiki gerçeklikten bu kadar 

kopuktur. 

 

Peygamberler senin, Şahsiyet olduğundan, ebedi olduğundan, sonsuza dek 

yaşayabileceğinden söz ettiler. Bunu başarmanın ne kadar kolay olduğundan söz ettiler 

- sadece Tanrı'yı sevmeniz yeterli, Tanrı birdir. Ve bu Hakikat idi. Ama bilinç her şeyi 

çarpıttı. Ve bilince yenik düşen pek çok insan bu dünyayı şu anda içinde yaşadığımız 

duruma getirdi, öyle bir dünya ki... Biliyor musunuz, bu dünyanın gerçekten de 

altşahsiyetler tarafından yönetildiğine dair bir his var içimde, bunu ifade etmenin 

başka bir yolu yok. Etrafınıza bakın: insanlık dışı davranışlar, sahtekârlıklar, 

cinayetler, çifte ya da üçlü standartlar var, bu korkunç bir şey. 

 



Dolayısıyla, altşahsiyetin gerçekten de insani hiçbir şeyi yoktur ve onun için en önemli 

şey enerjidir. Biriktirebileceği ve acılarını dindirebileceği Vril enerjisi. Bu enerji onun 

için, bilirsiniz, açlar için yiyecek, hastalar için ağrı kesici gibi çalışır. Gerçekten de, 

Vril aldığında rahatlar. Ama bir alt şahsiyet yaşayan Şahsiyetin yerini aldığında, 

sıradan yaşayan bir kişi haline gelir. 

 

Tatiana: Bu bir alt şahsiyet için ikinci yaşamdır, bedenin ya da gövdenin tamamen ele 

geçirilmesidir. 

 

İgor Mihayloviç: Eksiksiz. Kesinlikle eksiksiz.. 

 

Tatiana: Daha önce olduğu gibi yaşıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, yüzde yüz. Senin şu anda hissettiğin gibi hissediyor, dostum. 

 

Tatiana: Hem dokunsallık hem de kinestetik olan her şey. 

 

İgor Mihayloviç: Ruhsal bir dalgalanma açısından değil, dokunsal ve diğer tüm 

algılar da dahil olmak üzere fiziksel duyumlar anlamında. Aynı şekilde yemek 

yiyebilir, hastalanabilir, tıpkı herhangi bir insan gibi istediği her şeyi yapabilir. Bu 

onun için değerli değil mi? Çok değerlidir. Buna ek olarak, Şahsiyetin yaşam enerjisini 

de kullanır. Ama bu enerjinin hızla tükeneceğini çok iyi bilen altşahsiyet genellikle 

tasarruf eder. Bir yaşama sahip olmak bir şeydir, ama iki yaşama sahip olmak başka 

bir şeydir. Sonuçta, altşahsiyet bir insana hükmetmeye ve onun içinde bir insan olarak 

yaşamaya başladığında, sıradan bir Şahsiyetten biraz daha fazla enerji tüketir. Ama, o 

Şahsiyet tıpkı daha önce olduğu gibi enerji tüketmeye devam eder. Bir depo benzin 

alırsak ve tüketimin iki katına çıktığını imgelersek, çok daha az yol kat etmiş oluruz.     

 

Tatiana: Yani bu, çoğunlukla altşahsiyetin zaten birikmiş olan kendi enerjisini 

harcadığı anlamına geliyor, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Çoğunlukla, altşahsiyet çabalar ve enerji biriktirmeye çalışır. 

 

Tatiana: Onu alıkoymak, biriktirmek.  

 

İgor Mihayloviç: Çok az ve birkaç istisna dışında genellikle Şahsiyeti bastırmaya, 

bazı bilgileri iletmeye veya diğer alt şahsiyetle ile iletişim kurmaya harcar. Ve işte 

soru: altşahsiyetler birbirleriyle iletişim kurabilir mi? "Birbirleriyle iletişim kurmazlar" 

dedim. Ancak, yalnızca güçlü bir alt şahsiyet diğer alt şahsiyetler ile iletişim kurabilir. 

Neden? Bu temas için Vril gerekir. Sadece kendi seviyelerinde bu fonlara sahip olan, 

onların arasında baskın hale gelebilir.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, örneğin Billy Milligan vakasında, bu adamın içinde kendi 

altşahsiyetler hiyerarşisine sahip bütün bir mikro toplum olduğu oldukça açık. Orada 

nasıl organize olmuşlar? Orada patron kim? 

 



İgor Mihayloviç: Patron en güçlü altşahsiyettir. Bu klasik bir örnek bu arada, ama 

aslında böyle pek çok örnek var, üzerinde çalışılmış olanlar diyelim. Bir patron 

olduğunda, yani büyük bir enerji rezervine sahip en güçlü altşahsiyet olduğunda, 

bağlanabilir... Neden? Bağlandığında, patronun kendisi bağlanırsa, o yaşar. Burada da 

enerji kayıpları olduğu açık. Şahsiyetin kendisinin yaşam enerjisinin harcandığı 

gerçeğine rağmen, Şahsiyetin kendisi için çok kârlı değildir; patron için başka bir 

altşahsiyete bağlanmak çok daha kârlıdır. Neden? O zaman altşahsiyet bir şey 

yapıyorsa sadece bir parça ilgi görür. Diyelim ki dikkat çekiyor ya da bir başkasının 

hayatını alıyor, bir başkasının enerjisini alıyor, o zaman yüzde 10'u bunu yapan 

altşahsiyet tarafından alınırken, yüzde 90'ı sistem tarafından alınır. Ancak kalan yüzde 

10'un yüzde 90'ı patron tarafından alınır - ona enerjiyi veren alt şahsiyetten.    

 

Tatiana: Ne vergi var ama.  

 

İgor Mihayloviç: %90. Bu büyük. Ve bakın, burada bir bağıntı var. Diyelim, insanın 

burada huzur elde etmesi için, %10 vermeli. 

 

Tatiana: Ruhsal Dünyaya %10.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, bunları Ruhsal Dünyaya yönlendirmeli. Oysa orada, insanın... 

 

Tatiana: En azından biraz erişim elde etmek, öyle değil mi?  

 

İgor Mihayloviç: Elbette, en azından bazı fırsatlar, yüzde 90 vermeli.  

 

Tatiana: En azından bazı güçler ve fırsatlar.  

 

İgor Mihayloviç: Eğer insan dikkatinin %90'nını Ruhsal Dünyaya verdiyse, Ebedi 

Hayatı kazanır. Mesele bu.  

 

Tatiana: Buradaki sisteme yüzde 90 vererek, oradaki sisteme de yüzde 90 vermiş 

olursunuz. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, ve hala matematiğin belirli fizik tarafından 

koşullandırıldığını görüyoruz. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, şöyle bir soru var. Evet, altşahsiyetler, diyelim ki, ev 

sahibine entelektüel olarak biraz yardımcı olurlar. Ama başka bir durum daha var, 

altşahsiyetler kişiye bağlandığında ve seri cinayetler gibi suçlar işlemesine neden 

olduğunda, insanlar manyak vb. oluyor. Hatta manyaklaşan insanlar bile değil, bütün 

bunları yapan altşahsiyet oluyor. Neden bu kadar şiddetli? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, her zaman öyle değil. Her zaman böyle değil. Şunu 

söylemeliyim ki manyaklaşan Şahsiyetler de var. Çoğunlukla, onlar birçok insanın 

dikkatini çekmeye çalışan özentilerdir. Neden? Çünkü manyaklar hakkında çok 

konuşulur. Bir dizi cinayet işliyorlar ve sonrasında gidip teslim oluyorlar. 



Tatiana: Bu şöhreti istiyorlar. 

 

Igor Mihailovich: Başka bir deyişle, kişiliklerine dikkat çekmek onlar için çok 

önemli. İsimlerinin ve yüzlerinin birçok insan tarafından görülmesi onlar için çok 

önemli. 

 

Tatiana: Kendilerini ölümsüzleştirmek için. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Demek istediğim, bunlar bir altşahsiyet olmaya 

hazırlanan insanlar. Çoğu zaman, evet, bir altşahsiyet dürtebilir ama kontrol edemez. 

Dürtebilir. Bilirsiniz, bir tür sessiz danışman, kafanın içindeki bir ses, bu kontrol 

edebilir. Ama çok geniş bir alanda ya da açık ve net bir şekilde söyleyeyim: büyük 

çoğunlukta, vakaların yaklaşık yüzde 95'inde bu alt şahsiyettir. Çok nadiren üçüncü 

güçler olabilir. Üçüncü güçler de etkileyebilir. 

 

Tekrar, üçüncü güçler nedir? Bunun hakkında konuştuğumuz videolarımız vardı. 

Üçüncü güçler gölgelerde olanlardır. İzleyin ve okuyun arkadaşlar, konuyu 

dağıtmayalım. Yani, Şahsiyetin yerine geçen bir altşahsiyet, diyelim ki o suçlar, 

cinayetler ve benzerlerini işleyerek, öldürdüğü kurbanların hayatlarını alır. Öldüren 

altşahsiyet değildir, bunu yapan ele geçirdiği Şahsiyetin bedenidir. 

 

Tatiana: Bu pranayı alıp götürür mü? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu salt kazanç. Basitçe bakalım: manyaklar ve katiller 

çoğunlukla gençleri ve çoğunlukla kadınları öldürüyor. Neden? Kadının avantajı vardır 

- daha fazla Allat'ı, daha fazla enerjisi vardır. 

 

Tatiana: Allat'ın taşıyıcısı.  

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bu yüzden kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor ve başka 

pek çok şey var. Örneğin, enerji durumuyla 80 yıla kadar yaşayabilen 30 yaşındaki bir 

kadını öldürerek, altşahsiyet 50 yıllık bir yaşam kazanıyor. Değil mi? Yüzde 90'ını 

sisteme veriyor, alt şahsiyete 5 yıl kalıyor. Ve ya bu manyak böyle 50 kadını 

öldürürse? 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, 5 yıl boyunca aktif bir altşahsiyet olarak yaşayabilir ve 

Şahsiyet üzerinde tamamen baskın olabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz.  

 

Tatiana: Evsahibinin üzerinde.  

 

İgor Mihayloviç: 5 yıllık yaşam. Yaşam, insan varlığının bir yılı olarak sayılır. 50 

kadını öldürdüğünü düşünün. Bu da en az 250 yıllık bir rezervi olduğu anlamına 

geliyor. Duracak mı? Asla durmayacak. Yakalansa bile, altşahsiyet güvende. Hangi 



şekilde? O zaten ölü. Korkmuyor. Bir manyak yakalanır ve cezalandırılır ya da geniş 

ölçüde, hapse giren manyaklar 5 ila 10 yıl içinde ölür.   

 

Tatiana: Evet, tam olarak.  

 

İgor Mihayloviç: Neden? Çünkü baskın altşahsiyet aslında onları yutar. 

 

Tatiana: Onları yalayıp yutar.  

 

Igor Mihailovich: Elbette.  

 

Tatiana: Peki ya bu suçları işlememiş insanlar kurşuna dizilmeye mahkum edilirse? 

 

İgor Mihayloviç: Bu daha da iyi. Aslında daha da iyi. Eğer Şahsiyet vurulmuşsa, yani 

beden vurulmuşsa, altşahsiyet kalan enerjinin daha da fazlasını alır. Yerine geçtiği 

Şahsiyet o bedende 20 yıl daha var olabilir, bu da altşahsiyete iki yıl daha verir. Bu 

kötü bir şey mi? Ve ne görüyoruz? 18, 20 veya 30 yıl geçiyor ve bir manyak aynı 

cinayet tarzıyla ve diğer her şeyle tekrar ortaya çıkıyor. Bulunursa avukatlar ne der? 

 

Tatiana: "O çok fazla film izledi."  

 

İgor Mihayloviç: "Çok fazla film izledi, hikayeleri dinledi, taklit ediyor" vb.  

 

Tatiana: Evet, hikayeler.  

 

İgor Mihayloviç: Bu arada, bu aynı yaratıktır. Ve orada kurban kim? Yerine geçilen 

Şahsiyet aslında bir katil midir? Hayır. Tıpkı o manyak, o altşahsiyet tarafından 

öldürülenler gibi bir kurban. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir cinayeti tamamlamadıklarında, kurban neredeyse eşikte 

mi oluyor? 

 

İgor Mihayloviç: Aynı şey. Burada, bu vakaları analiz edersek, ki bunlardan çok var, 

bu konuya ciddiyetle yaklaşmalıyız, diyelim. Ve bir zamanlar arkadaşım ve ben bu 

konuya oldukça ciddi yaklaştık. Aslına bakarsanız o yaklaştı, ben ise... onun arkadaşı 

gibiydim (Tatiana: Ona danıştınız), biraz, evet, o sürece biraz dahil oldum. 

 

Dolayısıyla, tam olarak bir altşahsiyet baskın olduğunda, bir manyak çalıştığında, illa 

şiddet ya da başka bir şey olması gerekmez, ama kurbanı psikolojik ya da fiziksel 

olarak öyle bir duruma getirir ki, kurban ölmek üzere olduğuna yüzde 100 inanır. 

Bütün mesele bu. O anda musluklar açılır ve kurban çok fazla enerji kaybeder, yani 

kelimenin tam anlamıyla Vril döker. Yani kurban ölmek üzeredir, Şahsiyet bir emir 

vermiştir. 

 

Tatiana: O hayat yok olur. 

 



İgor Mihayloviç: Bilinç, birincil bilinç Şahsiyete bilgi aktarmıştır, "işte bu, 

öldürüleceksin". Öldürüleceğin için, geçiş kolaylaştırılmıştır. Bilirsiniz, bu bir uçağa 

benzer: eğer bir kanat yanıyorsa, daha güvenli veya daha az hasarla inmek için, deyim 

yerindeyse, yakıtı boşaltmanız gerekir. Böylece Şahsiyet de bunu yapar. Nadir 

istisnalar dışında, eğer... küçük bir nokta da var, Şahsiyet bunu neden yapar? Eğer 

Şahsiyet yaşamına yönelik neredeyse yüzde 100 tehdit olduğunu gözlemlerse, yakıtı 

neredeyse anında boşaltır. Bunu yapmazsa, o zaman bu tür fenomenler ortaya çıkar, 

bilirsiniz, dedikleri gibi, hayaletler ve benzerleri. Yaşam yok gibi görünüyor, aslında 

hiçbir yerde gezinmiyor, ama bol miktarda enerji var. O zaman çeşitli fenomenler 

gözlemliyoruz. Başka bir deyişle, bu bir altşahsiyet ya da üçüncü bir güç değil, ama 

kimse ne olduğunu bilmiyor. Ve bu zaman dilimi oldukça uzun sürebilir. Neden? 

 

Tatiana: Prana harcanıncaya kadar.  

 

İgor Mihayloviç: Enerji harcaması fiziksel bir bedende olduğundan çok daha azdır. 

Ve bir sorun ortaya çıkar, bu hoş olmayan, eziyet verici ve korkutucudur, bu nedenle 

altşahsiyet durumunda olmak çok daha hoştur, ama orada da iyi bir şey yoktur. Ama 

yine de bunu yapıyorlar. 

 

Tatiana: Bu kadar büyük miktarda dökmesi kurbanın hayatını nasıl etkiliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Açıklayacağım. Örneğin, bir kurban hayatının 20 yılını döküyor ya 

da arabasından iki litre benzin döküyor. Tamam mı? 80 yıl yaşaması gerekirdi ama 60 

yıl yaşayacak. Altşahsiyet 20 yıllık yaşam alır, 18 yılını verir ve geriye 2 yıl kalır. Bir 

akşamlık bir eylem 2 yıllık yaşam demektir. Karlı mı değil mi? Düşünün, bir anlaşma 

var, maliyetler minimum, örneğin yatırılan 1 dolar başına 2 milyon gelir elde 

ediyorsunuz. 2 milyon değil, tamam, 365, yatırılan 1 dolar başına 730 ya da 729 gelir 

elde ediyorsunuz. Kârlı mı değil mi? Mecazi anlamda söylüyorum. 

 

Tatiana: Ne yazık ki, bu çok kazançlı. 

 

İgor Mihayloviç: Tam olarak yaptıkları bu. Neden? Çünkü bu kazançlı. 

 

Tatiana: Herhangi bir yöntemle Vril enerjisini çekip boşaltmak.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve en ilginci, insanlar bunu biliyor mu? Billy Milligan'ı 

tekrar ele alalım, çünkü zeki insanlar tarafından oldukça ciddi bir şekilde 

incelenmiştir. Elektroensefalogramların bunların tamamen farklı insanlar olduğunu 

gösterdiğini gördüler. Bu kesinlikle kanıtlanabilirdi. Sinir grubumuz, içinde 

yaşadığımız zaman kesinlikle aynı ve özdeş bir şekilde parlar. Farklı insanların iki 

ensefalogramını karıştırmak imkansızdır, bu gerçekçi değildir. Retina deseni gibi, 

parmak izi gibi, sinir grubumuzun çalışması da böyledir. Bu, farklı bir kişi olduğunu 

kanıtlıyor. 

 

Başka neyi kanıtlıyor biliyor musunuz? En korkunç şeyi. Neden üzerinde durulmadı ve 

neden daha ileri gidilmedi? Size tarih öncesini anlatayım. Dostum, çok iyi bir 



arkadaşım, zamanında bir tezi savundu. Bir keresinde bu tezin belgeleriyle birlikte 

hemen imha edildiğinden bahsetmiştim. Tez tam olarak ölümden sonra yaşam 

olduğuna dair kanıtlar içeriyordu, en hafif deyimiyle ve çok tuhaf bir biçimde. Kanıtlar 

aslında manyakların ve diğer insan kitlelerinin incelenmesi gibi temel bilimsel 

araştırmalara dayanıyordu. 

 

Ama, bu elektroensefalogramları incelerken ve psikolojik testler yaparken, biraz askeri 

bir önyargıyla psikiyatri alanındaki çalışmalarını savunduğu açıktır, ama bunun bir 

önemi yok. Adamın basitçe böyle bir işi vardı. Pek çok insanı gerçekten korkutan bir 

şeyi ortaya çıkardı. Ve üzerinde çalışan pek çok insan (aslında o ve ben manyaklar 

üzerinde çalışan insanlarla tanıştık: psikiyatristler, araştırmacılar ve benzerleri), neler 

olup bittiğini gayet iyi anlıyorlardı ama hepsi korkmuştu. Nedenini biliyor musunuz? 

Size basit bir örnek vereyim. 

 

Sen ve ben konuşabiliriz, ama tek bir bilim insanı resmi olarak çıkıp bu konuda 

konuşamaz. Neden? Çünkü her şeyi kanıtlara dayalı olarak gösteren ve anlatan yetkili 

bir bilim insanının görüşü bu dünya için bir felaket olur. Bizim bunu söylüyor 

olmamız ise - bunu söyleyen biziz, bu bizim kişisel görüşümüz. Öyle değil mi? Bu 

dünyayı gerçekten etkileyebilir mi? 

 

Şimdi buraya bakın. Şahsiyetin yeri alındığı zaman, elektroensefalogram değişiyorsa, 

bu beynimizin yalnızca bilgi alma ve iletme işlevini yerine getiren bir araç olduğu 

anlamına gelir; diyelim ki o genç bir üstyapıdır. Kadim olan ise maymunlarınki gibi 

hayvani bir beynin rolünü oynar. Yeterince açık olabildim mi? 

 

Tatiana: Beyin, kendisine verilen her şeyi herhangi bir eleştirel analiz yapmadan 

gelişigüzel yeniden iletir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Anlatabildim 

mi arkadaşlar? Başka bir deyişle, insan alıştığımızdan çok daha karmaşık ve tamamen 

farklı bir şeydir. Ve bu bilgi çok tehlikeli, çarpıcı derecede tehlikeli. Neden mi? Çünkü 

her şeyin altını oyuyor, tüm kurumlar basitçe çöküyor. Sağlık ve psikiyatriden 

bahsetmiyorum bile - kesinlikle, pek çok sorun var. 

 

İlk olarak, siyaset. İkincisi, tüm, altını çiziyorum, tüm dini kurumlar, en hafif deyimle, 

eskiden olduğu gibi işlemeyi bırakır. Neden? Çünkü tüm dinlerin temeli ve ana desteği 

ölümden sonraki kader ve insanların buna olan inançsızlığıdır. Oyun var, birbiriyle 

bağlantı var vs. Bu durumda ise... 

 

Tatiana: Onun saf Bilgisi olmak.  

 

İgor Mihayloviç: Saf Bilgi. Ölümden sonra yaşamın var olduğu ortaya çıkıyor. 

Dostum, ölmeyeceğin ve seçim hakkına sahip olduğun ortaya çıkıyor: Ebedi Hayatı 

seçmek ya da bir altşahsiyet olmak. Yine, altşahsiyet haline gelirken, iki seçeneğiniz 

var: ya huzur içinde uyuyan bir altşahsiyet (bu bizim uykumuzla aynıdır ya da diyelim 

ki çok derin bir anestezi, komadasınızdır ve hiçbir şey sizi etkilemez, o zaman 



sonsuzluk bile sizin için korkutucu değildir) ya da hiç uyumamak, sürekli işkence ve 

bu, bilirsiniz, fantom ağrısı gibidir, beden olmadığında, ama baskı, yanma, korku 

hissedersiniz; bu hoş değildir. 

 

Tüm dinlerde tanımlamalar vardır; azizler insanların anlayabilmesi için bunu en 

azından bir şekilde tarif etmeye çalışmışlardır. Bu nedenle ölümden sonra kişinin 

"kemiklerinin ağrıdığı, pençelerinin ağrıdığı ve kuyruğunun düştüğü" gibi fikirler 

ortaya çıktı - tüm bunlar bir alegoridir. Bu arada, gerçeklik neyse odur ve ondan 

kaçamazsınız. Hiç kimse bu küreden kaçamayacak. Neden? Çünkü yalnızca Hayat 

insana buradan çıkma fırsatı ve hakkı verir. İnsan buraya sadece bilgi olarak girer ve 

buradan bir Melek olarak ayrılır. Aradaki farkı görüyor musunuz? 

 

Tatiana: Din ile az çok açıksa, ama bu siyaseti nasıl etkileyebilir, bundan mı 

bahsettin? 

 

İgor Mihayloviç: Politika?  

 

Tatiana: Evet, bu bilgi.  

 

İgor Mihayloviç: Korkunç bir şekilde. Neden? Düşünün, tüm insanlar kötü bir şey 

yaparlarsa altşahsiyetlere dönüşeceklerini ve cezanın yüzde 100 kaçınılmaz olduğunu 

anlar ve bilirler. Eğer insan Tanrı'nın Sevgisini biriktirmezse (ve Tanrı'ya giden tek bir 

yol vardır - Sevgi yoluyla), Tanrı'nın Sevgisiyle yaşamazsa, bir altşahsiyet haline 

gelecektir. Ve şimdi politikacılar "Gidip savaşmalı, birilerini öldürmelisiniz" diyorlar. 

 

Tatiana: Hayatın değerini anlıyor.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  

 

Tatiana: Oysa tüketici formatın modern politikası... 

 

İgor Mihayloviç: Tüketimci formatın modern siyaseti neye dayanıyor? Düşmanlar, 

suçlular ve benzerleri üzerine. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

  

İgor Mihayloviç: Gerçekten sevgi, karşılıklı saygı, menfaat ve diğer her şeye 

dayanıyor mu? Aşağı yukarı kimseye bağımlı olmayan, herhangi bir skandala 

karışmayan, nüfusları çok az olan ve neredeyse hiç suç işlemeyen sadece birkaç ülke 

var. Orada başka çıkarları var ve pratik olarak Yaratıcı Toplum'daki gibi yaşıyorlar. 

Evet, çok az sayıda insanın yaşadığı böyle birkaç ülke var. 

 

Oysa diğer tüm ülkeler, özellikle de büyük ülkeler, mutlaka bir düşman, mutlaka 

teröristler olması gerektiği şekilde var olurlar. Yetkililer onların varlığını haklı 

çıkarmalıdır. Öyle değil mi? (Tatiana: Neden bu kadar kötü yaşıyoruz?) Ve çok para 

harcadıkları yer bu. Parayı cebimizden alıyorlar çünkü sizden aldıkları anda zaten 



devletin parası oluyor, bu da paranın kimsenin olmadığı anlamına geliyor. Yani parayı 

ihtiyaç duydukları yere harcıyorlar ve kimse size rapor vermiyor ve söylemiyor. Bu 

doğru değil mi? 

 

Tatiana: Doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Suçlulara neden ihtiyaç duyulduğunun, neden ihtiyacımız 

olduğunun cevabı bu... Basitçe ifade edeyim: yetkililer ilgilenseydi ya da insanlar suç 

olmamasıyla ilgilenseydi, suç olmazdı. Eğer insanlar barış içinde yaşamak isteselerdi, 

barış içinde yaşarlardı. Ama insan, insan bilinci, birincil bilinç... Sorunun ne olduğunu 

anlıyor musunuz? Pek çok bilgiyi birincil bilinç aracılığıyla algılarız çünkü bilgi 

akışında ilk duran odur. Özellikle televizyondan gelenler, başka bir şey, birisi atlıyor 

ve sahneden bize bir şeyler anlatıyor. 

 

Tatiana: Onun eleştirel düşüncesi, gerçek eleştirel düşüncenin ne olduğu. O beyinde 

değil, birincil bilinçte. 

 

İgor Mihayloviç: Bu birincil bilinçtir. Ama tüm bunları beyin aracılığıyla, algı 

organları aracılığıyla biçimlendirir ve çoğu zaman ikincil bilinç mantığına ve süreçleri 

anlamasına müdahale eder, ancak nihai ürün birincil bilinç aracılığıyla Şahsiyete 

iletilir. Hem ikincil hem de birincil bilinçler neyle ilgilenir? Vril gücüyle, enerjiyle, iki 

egoist gibidirler. Tüm organizmamızı ve özellikle de efendi olan Şahsiyeti bütünsel 

olarak algılamazlar. Neden? Çünkü bilinçler, hem ikincil hem de birincil bilinç, daima 

alfa için savaşırlar. 

 

Bir çocuk. Bir çocuğa bakın. Sonuçta çocuklar her zaman aileye hükmetmeye 

çalışırlar: büyük olan küçüğe karşı, küçük olan kendi "benliğini" savunur. Bilirsiniz, 

hayvanlar arasında olduğu gibi: sürekli bir hakimiyet mücadelesi. Aynı şekilde, 

bilincimiz de bizimle, Şahsiyet ile ilişkili olarak davranır. Eğer bir insan Şahsiyeti 

geliştirmezse, daha da ötesi, Şahsiyet olduğunu bilmezse, o zaman baskılanır, o sadece 

dolandırılmış, soyulmuş ve sonunda öldürülen bir yaratıktır. 

 

Ona umut verseler de, onu dine gönderseler de, hatta onu bir din fanatiği yapsalar da. 

İçinde Sevgi yoksa ve içinde Hayat yoksa ne anlamı var? Ve sadece bazı tiyatrolar ya 

da ritüeller gerçekleştirerek Hayat kazanmak mümkün değildir. Bu çok kolay olurdu 

dostlarım: sadece belirli kurallara uyar ve yaşarsınız. Ama şeytanı kafanızın içinde 

yenmeye çalışın. Ve bu gerçekten böyledir. Ve şeytanı yenmeden... Şeytanı aşmak, 

Tanrı'ya gelmek ve Hayatı kazanmak için, daha iyi ne olabilir? Basit bir soru. Ama 

şeytanı yenmeden bunu yapmak mümkün değil. O sizin Tanrı'ya gitmenize izin 

vermez, mesele de budur. Sadece onu yenerek onun üstesinden gelebilir ve Tanrı'ya 

ulaşabilirsiniz. Bunun başka bir yolu yoktur. Tüm bunlar sadece Sevgi yoluyla, gerçek 

Sevgi yoluyla mümkündür. İşte mesele bu. 

 

Tatiana: Yani İgor Mihayloviç, bu Vril gücünün kimin egemen olacağını, her 

seviyede, bilinç seviyesinde kimin alfa olacağını belirlediği ortaya çıkıyor: ister 

birincil ister, ikincil olsun... 



İgor Mihayloviç: Bekle, bekle, Tatiana. Bizim toplumumuzda da böyle değil mi? Size 

ve arkadaşlarımıza basit bir örnek vereyim. Çünkü insanlar "Onlarda böyle, ama bizde 

değil" diyecekler, ama bizde de durum tamamen aynı dostlarım. Basit bir örnek: sekiz 

kişi bir odada oturuyor, diyelim ki gürültülü bir şekilde birinin doğum gününü 

kutluyor. Ücretsiz Wi-Fi var ve ne kadar "gürültülü" kutlama yaptıklarını 

anlayabilirsiniz: herkes cihazlarına dalmış, telefonlarında veya başka bir yerde 

kimseye dikkat etmeden geziniyor. 

 

Eşit güçte bir kişi içeri giriyor - onu fark etmiyorlar. İçeri giriyor, oturuyor, cihazını 

açıyor ve orada oturuyor. Daha zayıf bir kişi içeri girer - onu fark etmezler. Ama daha 

güçlü bir kişi içeri girerse, hiçbir şey söylemez, telefonunu çıkarır, gezinmeye başlar 

ama herkes gerginlik hisseder ve herkes ona dikkat eder. Neden? O daha fazla güce 

sahip. Yani boy olarak onlardan küçük olabilir, görünüş olarak onlardan çok daha 

zayıf olabilir ama hepsi siniyor. Neden? Çünkü gücü hissediyorlar. 

 

Oysa şeytan sadece gücü tanır, başka hiçbir şeyi tanımaz. Neden insanlar bazen 

Hakikatin tezahürüyle karşılaştıklarında, şöyle söyleyeyim, neden pek çok insanın 

tüyleri diken diken olur, pek çoğunun bilincinde korku vardır ya da nefret kaynar? Kişi 

kötü bir şey söylememiştir, hiçbir şey yapmamıştır ama bilinç der ki, "Kimi 

dinliyorsun? Kaç, fırlat, tükür!" Doğru mu? Öyle değil mi? Öyle, dostlarım, öyle. 

 

Hikayeye devam edeceğim. Neden zayıf ve cılız biri diğerlerine hükmediyor? Başka 

bir şeyi ele alalım. Sokağı ele alalım. Örneğin, sokak serserileri, gençler. Çoğunlukla, 

kim baskın olmalıdır? En büyük, en güçlü ve en cesur olan. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, en kuvvetli olan.  

 

İgor Mihayloviç: Ama gerçekte ne görüyoruz? Küçük, cılız ve zar zor yürüyen bir 

yaratık, ama büyük atletlere hükmediyor. Öyle değil mi? Zeka bakımından üstün mü? 

Hayır. İki ile ikiyi bile bir araya getiremeyebilir ama kime hükmediyor? Matematikte 

yetkin olan insanlara. İş dünyasında gördüğümüz de bu değil mi? Çoğu zaman okuma 

yazma bilmeyen bir insan büyük bir imparatorluğun sahibidir ve binlerce zeki insan 

onun için çalışır. Neden böyle oluyor? Bir politikacı. Bir ağaç kadar aptaldır - bu 

deyimi bilirsiniz, aklınıza gelebilecek en aptal insan. Ama o bir politikacı olur ve biz 

de ona oylarımızı veririz. O gelir, yüzsüzce çalar ve bizi kandırır, ama biz ona 

inanmaya devam ederiz. Neden böyle oluyor? 

 

Tatiana: O güçlü bir konuşmacı. 

 

İgor Mihayloviç: Ne tür bir konuşmacı? Bu Vril'in gücüdür, onun içinde olanın. 

Dolayısıyla, dikkatimizi ona vermeye başladığımızda, onu daha da güçlendiririz. 

Hayatın gerçeği budur. Dolayısıyla hem orada hem de burada Vril gücü çok şey 

belirler. Ama anladığım kadarıyla bugünkü konuşmamız altşahsiyetler ve üçüncü 

güçlerle ilgili. Öyle değil mi? 

 



Tatiana: Çok fazla soru var, İgor Mihayloviç, ve siz ne kadar çok yanıt verirseniz, o 

kadar çok yönlendirici soru ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Daha fazla soru ortaya çıkıyor, biliyorum. 

 

Tatiana: Evet, çok fazla. Bu çok ilginç bir konu. Bir başka soru daha var İgor 

Mihayloviç: Bir manyak ya da içinde altşahsiyetin aktive olduğu biri hava durumunun 

kurbanı mıdır? Suç tarihlerinin (İgor Mihayloviç: Gözlemler var, evet, sana 

katılıyorum) meteorolojik koşullardaki belirli değişikliklerle çakıştığına dair kanıtlar 

var: barometrik basınçtaki değişiklikler, dalgalanmalar ... 

 

İgor Mihayloviç: Gökgürültülü fırtınalardan önce, tutulmalardan önce ve 

benzerlerinin yanı sıra belirli ay evreleri. Elbette var, şöyle söyleyeyim. Neden? Tüm 

durumlarda, elektromanyetik alanda zayıflama vardır. Tüm durumlarda. Bu nedenle, 

elektromanyetik alanın zayıflaması altşahsiyetin aktivasyonuna katkıda bulunur. Yine, 

neden son zamanlarda bu tür tezahürlerin sayısının arttığını gözlemliyoruz? Çünkü 

gezegendeki elektromanyetik alanımız genel olarak değişiyor, zayıflıyor. Aslında pek 

çok şey bununla bağlantılı. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, diyelim ki bir altşahsiyetin aktivasyonu söz konusu 

olduğunda Şahsiyet ne hisseder, bu Şahsiyet nerededir? Uyuyor mu? Yoksa 

gözlemleneni görüyor mu? Ve üçüncü güçler onu etkilediğinde Şahsiyete ne olur?       

 

İgor Mihayloviç: Bunlar farklı şeyler. Örneğin, hemen üçüncü güçlerin etkisiyle 

başlayalım. Tamam mı? İnsan bu durumda genellikle ne hisseder? Bunu fiziksel 

seviyede hisseder. Ve herhangi bir insanın hissettiği ilk şey, altını çiziyorum, fiziksel 

seviyededir, çünkü herkesin enerji seviyesinde ustalaştığını söyleyemeyiz, diyelim ki 

Piramit veya Chetverik gibi özel uygulamalar ve benzerleri. Sağ taraftan ve arkadan 

yukarıdan gelen karanlık bir şey hissi vardır. Bu her zaman aynı şekilde gerçekleşir. 

Bilirsiniz, sanki başınızın arkasından hafif bir karanlık gelir, sanki biri size baskı 

yapıyormuş gibi. Hatta kişi bunun nasıl bastırdığını, nasıl sıktığını hisseder, bilirsiniz. 

Ve hatta çoğu zaman insanların sanki büyük bir ağırlığın altındaymış gibi, sanki bir 

şey taşıyormuş gibi kamburlaştığını görürüz. Bilinç büyük ölçüde daralır, periferi 

(çevre) dışarı düşer. İşte bu noktada, algıladığınız ve gördüğünüz gerçekliğin yerini 

alan bir ekleme gerçekleşebilir. Yani bu, diyelim ki kandookların işidir. Kişinin 

gerçekliği değiştirilir, araba kullanıyordur ve tehlike yerine güzel ve özgür bir yol 

görür, gaz pedalına basar ve bir uçurumdan uçar. Bu basitçe gerçekliğin 

değiştirilmesidir. Ya da üçüncü bir gücün etkisi altında bir insanın suç işlediğini 

varsayalım. 

 

Tatiana: Bir emir. 
 

İgor Mihayloviç: Evet. İçine bir emir gelir, bu hipnozdur, sadece uzaktan. Kişinin 

içinde muazzam bir duygu, nefret ya da başka bir şey ortaya çıkar ve patlar, bir suç 

işler ve sonrasında "Ben ne yaptım?" der. Gördüğünüz gibi, başka bir deyişle, kontrol 

altındadır. Özellikle de insanlar alkol ya da uyuşturucu alıyorlarsa, bu üçüncü güçlerin 



etkisine kolayca açık hale gelirler. Bu durumda neden bu kadar çok olumsuzluk 

yaşanıyor ve sonra da alkol ya da başka bir şeyle meşrulaştırılıyor? Bu, bazı 

yaratıkların, diyelim ki üçüncü güçlerin etkisidir.   

 

Bir başka etki de bilincin daralmasıdır ve kişi bir tür kopuktur, ama neler olup bittiğini 

görür. Bununla birlikte, bedeni hisseder ve bunu kendisinin yaptığını fark eder. Bu en 

önemli ayrımdır. Kişi bunu yaptığının farkındadır, ama bazen bu gücü reddedemez 

veya bu güce karşı koyamaz. Çoğu zaman bir emir, yaşamı boyunca ona rehberlik 

eden bir ses duyar. Tamam mı? Ya da ilk kez kendisine açıkça şöyle diyen bir ses 

duyar, tıpkı benim sesim gibi, bilirsiniz, "Neden oturuyorsun? Ayağa kalk. Git ve 

kendine çay doldur." gibi şeyler söyler. Yani ayağa kalkarsınız, gidip kendinize çay 

koyarsınız. Neden? Size emir verildi. Ancak bu durumda emirler daha kötü olabilir ve 

deyim yerindeyse cezai sorumlulukla koşullandırılmış olabilir. 
 

Ama altşahsiyet harekete geçtiğinde, her şey tamamen farklıdır. Kişi basitçe uykuya 

dalabilir, bu uyku gibidir. Neden böyle olur? Çünkü Şahsiyetin birincil bilinçle 

bağlantısı kopar ve işte bu kadar, altşahsiyet tamamen kişinin yerini alır. Ve bu bir 

altşahsiyettir, tıpkı sizin gibi, aynı türden bir canlı varlıktır, ama gerçekliğe dair bir 

anlayışa ve bilgiye sahiptir, çocukluğumuzdan beri bize dayatılan ve ikincil bilincin 

memnuniyetle desteklediği gerçekliğe değil, hakiki gerçekliğe. İşte bu.  
 

Yani, uyanırsınız ve durum sizin lehinize değildir. Ve sonra, şaşırtıcı bir şekilde, bir 

suç işlediğinizi, parmak izlerinizi bıraktığınızı, görüldüğünüzü veya başka bir şey 

olduğunu öğreniyorsunuz. Anlıyor musunuz? Örneğin Billy Milligan gibi ve bunun 

gibi pek çok vaka var. 

 

Farklı bir etki türü de var ve bu da sıkça görülüyor. İnsan, tıpkı üçüncü güçlerin etkisi 

altında olduğu gibi, birincil bilinç seviyesinde bir kenardan gözlemlediğinde ve 

Şahsiyet olarak şu anda bir suç işlediğine dair bir hesap verdiğinde. Ama burada açık 

bir ayrım vardır: kişi bedenini kontrol etmez, onu hiç hissetmez. Sanki güçlü bir 

kuvvet onu ele geçirmiş ve onun yerine bir şeyler yapıyormuş gibi hisseder. Neler 

olduğunu gözleriyle görür ama bu konuda hiçbir şey yapamaz; bedenini hissedemez. 

 

Tatiana: Hiçbir şekilde kontrol yok... 
 

Igor Mihailovich: Onun için bu dehşettir ve neler olup bittiğinin farkındalığıdır. 

Arkadaşım ve ben üçüncü güçlerin etkisi altında olan birçok suçluyu, seri katili ve 

benzerlerini inceledik, ama bunlar çoğunlukla alt şahsiyetler idi. Ve bu güç tarafından 

nasıl ele geçirildiklerini ve buna hiçbir şeyle karşı koyamadıklarını anlattılar. Ve 

burada açık bir ayrım vardır: bir alt şahsiyet ne kadar güçlüyse ve içinde ne kadar çok 

güç varsa - Vril gücü - Şahsiyeti o kadar net ve güçlü bir şekilde bloke eder. Başka bir 

deyişle, Şahsiyet hiçbir şey hatırlamaz. Ona öldürdüğünü, ne yaptığını söylerler, o ise 

"Bu ben değilim" der. Tüm yalan makinesi testlerini geçti, gerçekten o değildi. Neden? 

Çünkü o sırada uyuyordu, sadece gerçeklikten koptu, ama bedeni suçu işledi. 

 

Tatiana: Ve işte bir başka soru: Billy Milligan'ı da ele alırsak, sonuçta altşahsiyetler 

Billy'nin kendisini, bu Şahsiyeti çok nadiren serbest bıraktı, çünkü burada kendini 



göstermeye yönelik her girişiminde intihar etmeye çalıştı. Peki, bu tür intihar 

eğilimleri altşahsiyetlerin ne yaptığını anlaması ve bunu durdurmak istemesiyle 

bağlantılı mıydı? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, hayır, onun ihtiyacı buydu. Yine Şahsiyetin mekanizması 

aktive oluyor, bu bir savunma mekanizması. Hayatının tükenmekte olduğunun 

farkında olarak, tankları boşaltmak ve mümkün olduğunca çabuk ayrılmak istedi. 

Neden? Bu... yine, bir pilot bir uçağı uçuruyor ve bir yangın var. Motorun yandığını ve 

kanatlarda patlayabilecek yakıt tankları olduğunu anlıyor. Ve pilotun patlamayı 

önlemek, bir alan bulmak ve bir yere inmek için tankları boşaltma ihtiyacı vardır. 

Yani, "ne orada ne burada" kalmamak, daha sonra daha kötü koşullarda dolaşmamak, 

bir altşahsiyet olarak ayrılmak için yaşam enerjisini boşaltma ihtiyacı. 

 

Biliyorsunuz, diyelim ki kişi bedenine geri döndüğünde, bu bedenin bir başkası 

tarafından çoktan sömürülmüş olduğunu fark eder. Bu, bilirsiniz, eğer kişinin aklı 

başındaysa bunu hayal etmek zordur, ama mümkündür. Şöyle bir paralellik 

kurabilirim, tam olarak böyle değil, ama örneğin birisi arabanızı aldı ya da bazen 

alıyor, diyelim ki kocanız, eşiniz ya da arkadaşınız, fark etmez. Ve arabaya her 

bindiğinizde tüm ayarlar alt üst oluyor. Düşünün, koltuk farklı ayarlanmış, aynalar 

farklı ayarlanmış, en sevdiğiniz radyo kapatılmış, başka bir melodi açılmış ya da 

örneğin başka bir program ayarlanmış. Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Ve depo dolu değil. 

 

İgor Mihayloviç: Evet ve her zaman olduğu gibi depo neredeyse boş, araba kirli ve 

ayrıca arabada çok fazla çöp var. Bu can sıkıcı mı? Evet, öyle. Aynı şekilde, 

sömürüldükten sonra bedenine geri dönen Şahsiyet, bedenin sömürüldüğünü ve aynı 

olmadığını hisseder. Ve bu her seferinde Şahsiyeti çok ağırlaştırır, baskı altına alır ve 

tabii ki korkutur. Sonuçta, Şahsiyet olarak insan her şeyden önce kendi ruhsal öz 

gelişimiyle meşgul olmasaydı. Neden? Çünkü, evet, teori iyidir, Tatiana ve ben şimdi 

size teoriyi anlatıyoruz. Değil mi? Ama dostlarım, sizler kendi ruhsal gelişiminizle, 

tam olarak ruhsal gelişiminizle meşgul olana kadar, bahsettiğimiz şeyin tüm 

karmaşıklığını tam olarak anlayamayacaksınız. Neden? 

 

Teorik olarak bir şeyi hayal edebilir ya da anlayabiliriz. Ama bunu pratikte 

deneyimlediğinizde, gördüğünüzde ve sizin için bugünkü kahvaltıyla aynı günlük 

gerçeklik haline geldiğinde, her şey doğaldır. Bunu anlamak zordur. Neden? Çünkü 

biz bu şekilde yetiştirildik. Çocukluğumuzdan beri bize bunun imkânsız olduğu 

söylendi ve bir şeyle, yani öte dünyayla karşılaştığımızda, gerçeklerle uyuşmayan pek 

çok çelişkili bilgi aldık. Ne yazık ki bu doğru. Gördüğünüz gibi bizim dünyamız böyle. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, şöyle bir soru var. Bir altşahsiyet bir insanın bedenini ele 

geçirdiğinde, elektroensefalogramının değiştiğini görürsek, diyelim ki, yeni bir 

kişiliğin - altşahsiyetin - bu gövdeye henüz girdiğini tespit edebilecek yeni bir 

teknoloji icat etmek mümkün müdür? Ve altşahsiyetin niyetinin kişiye parlak bir 

formül vermek değil, örneğin bir tür suç işlemek olduğunu bilmek mümkün müdür? 



İgor Mihayloviç: Kendi depolarını doldurmak için, değil mi? 

 

Tatiana: Evet, bu önlenebilir mi? Bilmiyorum, belki Vajra, belki de Tanrı'nın Gözü - 

teknolojiler... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, sen ve ben bir zamanlar şu teknolojileri tartışmıştık... 

 

Tatiana: Altşahsiyeti devre dışı bırakmayı, görmeyi ve diyelim ki zamanında devre 

dışı bırakmayı mümkün kılıyorlar mı? 

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Varsayalım, Tanrı'nın Gözü cihazı neyi görüyor? 

Neredeyse gerçek dışı olmaktan çıkmış olanı. Ne görüyor? Tekrar ediyorum, 

beynimizin çalışmasını görüyor. Bilirsiniz, MRI ya da emisyon tomografi cihazı gibi. 

Başka bir deyişle, tüm bunlar parlıyor. Hatta bir elektroensefalografta olduğundan çok 

daha soğuktur ve daha görünürdür. Bu gerçekten de her insanın izi gibidir. Deyim 

yerindeyse, özellikle sabittir ve sadece o kişiye aittir, karıştırılması imkansızdır. Tıpkı 

insanın retinası ya da parmak izi gibi. Ve bir insanı her an nerede olursa olsun 

görebiliriz. 

 

Tamam. Diyelim ki yapay zeka kurduk. Bu noktada değişiklikler olduğu anda, sonuçta 

bu cihaz (bunu prototipte izledik), bu cihaz aslında bir yer değiştirmeyi ayırt edebilir. 

Bu doğru. Ve o Şahsiyetin bir altşahsiyet ile yer değiştirdiğini görüyoruz. Ama bu bir 

suç değil. 
 

Tatiana:  Amaç bilinmiyor... 
 

İgor Mihayloviç: Vajra'yı hemen uygulamalı mıyız? Yine de, seninle konuştuğumuz 

gibi, Vajra'nın... Yani, belirli bir kişinin beyin nöronlarına bağlanırsak ve onun 

durumu hakkında bilgi okuyabilirsek... bununla ilgili bütün bir videomuz vardı, tekrar 

etmeyelim. Yani bilgi alıyorsak, bu bilgiyi o noktaya da iletebiliyoruz demektir. Beyin 

ise bir bağlantı halkasıdır. Dolayısıyla ya beyin fonksiyonlarını tamamen kapatabiliriz 

ve beden ölür ya da kısmen kapatabiliriz ve kişiyi diyelim ki derin uyku durumuna 

sokabiliriz, yani kişinin hareketsiz kaldığı, derin bir komada olduğu, deyim yerindeyse 

hiçbir zarar veremediği ya da başka bir şey yapamadığı bir duruma. O zaman durumla 

başa çıkabiliriz. 

 

Ama bunu nasıl tespit edebiliriz? Sonuçta insan imgeler aracılığıyla düşünür. Evet, 

imgeler, katılıyorum. Eğer incelersek... Örneğin, bir inek. Tamam mı? Ne tür bir ineği 

ele alalım? Siyah-beyaz. Siyah-beyaz bir inek görürüz, kafamızda canlandırırız ya da 

bir fotoğrafa bakarız ve belli bir grup nöronumuz alevlenir. O ineği her 

gördüğümüzde, aynısını ya da benzerini, ama siyah-beyaz ve belli lekeleri olan, belli 

bir grup nöron alevleniyor. Biz bunu tespit ediyoruz ve yapay zeka bunu hafızasına 

alıyor. Sonra aniden kırmızı bir inek beliriyor - bir fark var. 
 

Tatiana:  Bu farklı bir kalıp. 
 



İgor Mihayloviç: Evet, bazı nöronlar eklenirken bazıları kapatılır. Bunu da 

hatırlıyoruz. Bu sayede örneğin hangi nöronların alevlendiğini okuyabiliyoruz. Her 

şeyden önce bu muazzam miktarda bir iş. Eğer bilişimci arkadaşlarımız böyle bir şey 

istediğimizi düşünüyorlarsa... Bakın ne diyeceğim. Eğer bir rahibi, diyelim ki 

Ortodoks bir rahibi kızdırırsanız, buhurdanla vurulabilirsiniz. Ama bir bilişimciyi 

kızdırırsanız, bir dizüstü bilgisayarla vurulabilirsiniz. Anlıyor musunuz? Bu yüzden 

arkadaşlarımızı kızdırmak istemiyorum. Neden? Çünkü bu, çok fazla zaman alabilen 

muazzam bir iş. Zor ama mümkün. 

 

Bunu duygular vasıtasıyla görmek çok daha kolay. Neden? Çünkü bu gerekli, buna 

ihtiyaç var. Diyelim ki bir insan suç işlemek üzere. Ne olur? Bir adrenalin dalgası. Bu 

kaçınılmazdır. Adrenaline bir tepki. Daha açık hale getirmek için bir durumu analiz 

edelim (Tatiana: Korku da olacaktır). Korku adrenalindir. Aynı şeydir. 

 

Belli bir noktada, GPS'e göre bir santimetre içinde, diyelim ki bir insanı ve onun 

yanında başka bir insan olduğunu görüyoruz. Birinde ve diğerinde adrenalin salınımı 

meydana gelir. Sonrasında ise ikinci kişide bütün sinirsel grup sönüyor. Bu, birinin 

diğerini öldürdüğü anlamına gelir. Bu mantıklı mı? Arkadaşlar, sizce bu mantıklı mı? 

Mantıklı. Demek ki o kişiyi bulmak zor olmayacak, nereye saklanırsa saklansın, onu 

korumak mümkün değil. Güvenlik güçleri gelir, nerede olursa olsun onu alır ve bir 

suçla itham eder. Öyle değil mi? Bu bir gerçek. Kanıtlandığı takdirde işlenmiş bir suç 

vesaire. 

 

Ama bunu herhangi bir şekilde engelleyebilir miyiz? Örneğin, bir insanın oradan 

kaçmamasını sağlamak için. Bu yüzden daha önce de söylediğimiz gibi Vajra'yı 

kullanırız ve o kişiyi hemen komaya sokarız. Tamam mı? Ve suçlu o yerde kalır. 

Nerede olduğunu görürüz ve uzmanlar gelir. Şimdi durumu farklı bir şekilde analiz 

edelim. Gördüğümüz her şey bu, flaşlar görüyoruz, sistem tanımlıyor: biri John Smith 

ve diğeri Peter Brown. Bize göre Brown'ı Smith öldürdü. Smith'i komaya soktuk ve 

polis olay yerine gitti. Oraya vardıklarında bir durum görüyorlar: örneğin iki genç 

adam bir uçuruma gelmişler ya da iki genç adam ormanda yürüyorlar, basitçe 

anlatayım, ve bir kurt onlara doğru koşuyor. Tamam mı? İkisi de korkuyor. Ne olur? 
 

Tatiana: Adrenalin. 

 

İgor Mihayloviç: Adrenalin. Bir adam bir ağaca tırmanmayı biraz başarıyor, diğeri ise 

ağaca doğru koşarken kurt tarafından boyun bölgesinden (neredeyse omurga 

diyecektim) ısırılıyor. Atardamarlar açılır, kişi neredeyse anında ölür, yani kurt onu 

kemirerek öldürmüştür. Ve biz bunu "Smith, Brown'ı öldürdü" diye tanımlıyoruz, 

kaçmasın diye komaya sokuyoruz, ağaçtan düşüyor ve kurt onu da kemirerek 

öldürüyor. Böyle bir şey olabilir mi? 

 

Tatiana: Olabilir.  
 

İgor Mihayloviç: Bak, kaç tane zor soru ortaya çıkıyor, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet. 



İgor Mihayloviç: Veya... çok fazla kombinasyon var, biliyorsunuz. Başka deyişle, 

bunu ayırt edebilir miyiz? Edemeyiz. Evet, Smith'te bir yer değiştirme olduğunu, 

altşahsiyetin onda aktif hale geldiğini görebiliriz. O neden aktif hale geldi? Çünkü 

adam korktu. Korku neye neden olur? Adrenalin dalgasına. Ve bu noktada, kişi orada 

kurtlar olduğunu fark etti, henüz korkmamıştı. Dikkatle dinledi, biraz dengesizleşti ve 

burada, örneğin bir savunma mekanizması olarak, daha güçlü, psikolojik olarak daha 

güçlü, daha istikrarlı veya daha deneyimli bir dövüşçü devreye giriyor, ki bu, deyim 

yerindeyse, tam da bu altşahsiyettir. Billy Milligan'ı hatırlayalım. Değil mi? Bu 

durumda, koruma olarak, ev sahibi aktif ve güçlü olan ve hızla ağaca tırmanan bir 

altşahsiyeti öne çıkarır. 

 

Tatiana: Bu işe yaramıyor. 
 

İgor Mihayloviç:  İşe yaramıyor, görüyorsunuz. Bu problem. Bu karmaşık. 
 

Tatiana: Sadece bazı araçlar bulmak istiyorum, belki de Chetverik ve Piramit gibi 

ruhsal uygulamalar, bunu mümkün kılıyorlar mı? 

 

İgor Mihayloviç: Yine, Chetverik ve Piramit bir insanı korumayı, üçüncü güçlerin 

(Tatiana: Ama altşahsiyetler değil), saldırılarını zamanında ortaya çıkarmayı mümkün 

kılacaktır, ama altşahsiyetlerin değil. 

 

Tatiana: Ya Geliarlar? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu arada, Geliarların fonksiyonu insan Şahsiyetini korumaktır. 

Soru şu, onlar neredeler? Bu iyidir, bunlar gerçekten Ruhsal Dünyaya hizmet yoluna 

girmiş insanlardır. Amaçları ve görevleri insanları o taraftan, görünmeyen taraftan 

korumaktır. Ama dürüst olalım, bugün ve yarın için bunları nereden bulacağız? Allah 

kısmet ederse belki bir şey olur, bizim de böyle bir fonksiyonumuz olur, öyle 

söyleyelim. Değil mi? 

 

Bugün elimizde olana gelince... Anlıyorum ki isteyenler "Ben hazırım" diyecek. 

Arkadaşlar, gerçekle yüzleşelim. Sonuçta, Geliar olmak, hizmet yoluna girmek 

isteyenlerin çoğu sadece Vajra'ya, hadi adını böyle koyalım, yani sadece altşahsiyete 

karşı değil, Şahsiyete karşı da kullanabilecekleri yeteneklere ulaşmak istiyorlar. Ne de 

olsa çekiç çekiçtir dostlarım. Çekiç bir şeyler inşa etmek ve yapmak için yaratılmıştır. 

Bir çekiç kaç kez suçta kullanılmıştır? Hem de çok. Bu doğru değil mi? 
 

Tatiana: Doğru, oysa o inşa etmek içindir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, inşa etmek için yaratıldı. Bu nedenle insan Tanrı'ya hizmet 

etmek yerine alet edinme niyetiyle gittiğinde, kimse ona bu aletleri vermeyecektir. Bu 

bir sorun. Başka bir sorun daha var. Hatta o projeye başladık bile. Ama Geliar olmak 

ne anlama geliyor? Dürüst olalım, insanların 24 saat iş başında olması gerektiğini ima 

ediyor. Öyle değil mi? 

 



Tatiana: Özellikle de bugünlerde toplum olarak içinde bulunduğumuz durum göz 

önüne alındığında. 

 

İgor Mihayloviç: Bugünlerde olduğu gibi. Öyle değil mi? Başka bir şeyden 

bahsetmiyorum bile. Biraz konudan sapalım. Polonya'da hızla artan intihar sayısı. 

Evet, şu anda orada çok sayıda mülteci olduğunu biliyoruz. Zor bir durum söz konusu. 

Ama intiharlar mülteciler arasında değil, yerel halk arasında gerçekleşiyor. Çok fazla 

korku filmi mi izlediler ne? Yoksa aç birileri onların topraklarına göç etti ve yemek mi 

istiyor? Gerçekle yüzleşelim dostlarım. 

 

Dolayısıyla, Geliarların işlevi ve çalışmaları son derece önemli ve gerekli. Ama evet, 

biz bu projeyi başlattık, bütün arkadaşlarımız bunu biliyor. Ama bir insanın 24 saat 

işin içinde olması lazım. İnsanın doğal ihtiyaçları vardır, diyelim ki barınma, yiyecek, 

giyecek ve diğer her şey. Değil mi? Bu bir gerekliliktir. Dünya böyledir. İcat edildiği 

gibi güneşten gelen prana ile ya da başka bir şeyle beslenemez. Beden bedendir, 

fiziktir, bunlar temel meselelerdir. Dolayısıyla bunların desteklenmesi ve sağlanması 

gerekir. Öyle değil mi? Öyle. 

 

Mevcut durum göz önüne alındığında, üzgünüm arkadaşlar, ama size açıkça 

söylüyorum: ALLATRA'da bu da dahil olmak üzere birçok projeyi desteklediğimiz iş 

alanı, basitçe yok edildi, gitti. Bazılarının, "Her ihtimale karşı bir "yağmurlu günler 

fonu" olmalı, işletmenin yıkılması veya çökmesi durumunda, işletmeyi başka bir yerde 

yeniden kurmayı mümkün kılacak fonlar olmalı" ve benzeri şeyler söyleyeceği açıktır. 

 

Arkadaşlarımız da biliyor ki, bizimki gibi bir durumda (bunun kaçınılmaz olduğunu 

biliyorduk ve bunu konuşmuştuk), bankada fon ya da "kötü günler fonu" tutmanın bir 

anlamı yok. Ne gördük? Kısıtlamalar ve başka pek çok şey var. Bankalar korunmuş 

olsa bile, korunmuş olan birkaç bankamız var, ama bu fonların kullanımını çok katı bir 

şekilde sınırlandırdılar. Biz bunu çok iyi biliyor ve anlıyorduk. Bu yüzden bize en iyi 

şey tavsiye edildi - fonları nakit olarak ve yanmaz kasalarda tutmamız. Öyle değil mi? 

Evet, doğru. Arkadaşlar, size dürüstçe söyleyeyim, yanmaz kasalar çok saçma, 

bilirsiniz, içindekilerle birlikte ev de yanar.             

 

Tatiana:Erirler. 
 

İgor Mihayloviç: Erirler, doğru. Ne yazık ki, bir çok proje yarıda kaldı. Onları ne 

zaman restore edebileceğiz? Belki de Tanrı'nın izniyle onları geri getirebileceğiz. Ama 

mesele bu değil. Size şunu söyleyeyim, biliyorsunuz: bu çalışmanın gerçekten etkili 

olabilmesi için bunlarla diğerlerinin doğru orantılı ya da eşit sayıda karşı eylemde 

bulunması gerekiyor, o zaman insanlar özgürlüğe kavuşacak. Bu projenin somut bir 

yardımı oldu ve çok iyi bir yardım olabilirdi, anlıyorum, en azından, bilirsiniz, tüm 

egoistlerin dediği gibi, en azından AllatRa insanları için iyi. Durum bu. 

 

Tatiana: Yani şimdi insanlar esasen kendi başlarına kaldılar. İnsan kendini tüm 

bunlardan nasıl koruyabilir? Diyelim ki bu altşahsiyetlere ve üçüncü güçlerin etkisine 

karşı çare nedir? 



İgor Mihayloviç: En iyi çare, özür dilerim dostlar, size açık ve dürüstçe 

söyleyeceğim. Bu kadim çarelere eklenen değiştirmeler, değişiklikler ve buna benzer 

pek çok faktör dikkate alındığında, bugün tek bir çare var - o da AllatRa. Bu doğru, 

arkadaşlar. 

 

Tatiana: Onunla başka insanları da tedavi edemezsiniz. Demek istediğim, Şahsiyet 

olarak zayıf olan, altşahsiyetin aktivasyonuna izin veren bir insanın, ruhsal olarak 

olgunlaşıp olgunlaşmadığını, Şahsiyet pozisyonlarının güçlenip güçlenmediğini 

kontrol edemezsiniz ya da... 

 

İgor Mihayloviç: Tatiana, görüyorsun. Eğer onlara dışarıdan yardım verilirse 

(Tatiana: Doğru, kontrol edemeyeceksiniz, seçim özgürlüğünü etkilemeyeceksiniz), 

insanın seçim özgürlüğünü etkilememelisiniz, etkilememelisiniz. Her insan yaşamayı 

ya da ölmeyi, köle olmayı ya da efendi olmayı kendisi seçer. 

 

Tatiana: Neyi hatırladığımı biliyor musunuz, İgor Mihayloviç? Her şeyden önce, 

günümüzde tüm Şahsiyetlerin Bilgiyi hemen algılayacak kadar özgür olmadıkları 

zamanlar olduğu açıktır. Pek çok insan Bilgiye doğru gidiyor, Gerçeği hissediyor, ama 

ne yazık ki tüketimci bir format var ve ilk türden pek çok insan var. Ama Hakikat ile 

karşılaşmış, ruhsal olarak olgunlaşmakta olan insanların bir şekilde, en azından ayna 

nöronların çalışması yoluyla, diğer insanları dolaylı olarak destekleyebilmesi çok 

ilham verici. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru, başkalarına kendi örnekleriyle göstermek. Ayna nöronlar, 

dostlarım, bir rol oynar. Siz değiştiğinizde içinizdeki her şey gerçekten değişir. Yani, 

bir insan ruhsal olarak geliştiğinde, alışkanlıkları, insanlara karşı tutumu ve diğer her 

şey değişir. Bunu görmemek ve fark etmemek mümkün değil. Hatta şöyle 

söyleyebilirim: kaçınılmaz olarak ölü insanlar diri olanları hissedebilir.   

 

Size basit bir örnek vereceğim. Dirileri ve ölüleri karşılaştıralım. Özür dilerim, bu... 

açık sözlü olacağım, neden özür dileyeyim. Gözlerinizi kapatırsanız, herhangi bir kişi, 

gözlerini kapatırsa ve yanında bir milyon insan durursa; gözleri kapalı yürürken, her 

gerçek AllatRa insanını belirleyecektir. Neden? Çünkü Hayatı hissetmemesi mümkün 

olmayacaktır. Bilirsiniz, ben bunu karanlıkta yürüdüğünüz ve fenerlerin açık olduğu 

bir duruma benzetirim. Işığın olmadığı yerde boşluk vardır, ama Tanrı'nın Sevgisinin 

olduğu yerde... orada parlaklık vardır. Mesele budur. 

 

Tatiana: Bu yüzden insanın kendini izole etmemesi, aksine onları desteklemek için 

insanların arasında olması çok önemli. 

 

İgor Mihayloviç: Bu çok önemli. İnsanların arasında olmak. Ve yine, hizmet nedir? 

Bu dünyada Ruhsal Dünya'ya hizmet etmek, O'nun her insandaki konumunu 

genişletmek demektir. Evet, herkes bunu duymak istemez ama şeytanın güçlü 

olduğunu anlamak zorundayız. İnsan manevi bir şey duyduğunda, ilk tepkisi: "Git 

başımdan" olur. Bunu kim ve neden söylüyor? Sizi kim uzaklaştırıyor? O kişinin 

içindeki şeytan. Onu terk edebilirsiniz. Ya da dayatabilirsiniz. Ancak sevgi 



zorlanamaz. Ama insan dünyanın çok daha karmaşık olduğunu en azından teorik 

olarak anladığında, bildiğinde ve bilincinin nasıl çalıştığına, köle olup olmadığına, kim 

olduğuna ve ne olduğuna en azından biraz dikkat etmeye başladığında. Bilirsiniz, pek 

çok insan "Bana ne söylüyorsun? Bunlar benim düşüncelerim." Öyle değil mi? Basit 

örnekler. Yani insan en azından biraz kendi üzerinde çalışmaya başlarsa, dünyanın çok 

daha karmaşık olduğunu ve çocukluğundan beri kendisine öğretilen her şeyin doğru 

olmadığını görecektir. 

 

Bu da bir araçtır, bir yardımdır. Değil mi? Şöyle söyleyelim, kişiye en azından bir 

ipucu vermek ve "Kendini geliştirmek için şu veya bu uygulamayı dene" demek, o 

zaman bir şeyler uyanabilir. Ama bunu zorlayamazsınız. Eğer kişi kendini mahkum 

etmişse, onu Diri olmaya zorlayamazsınız. Dürüst olmak gerekirse insanlara gerçekten 

acıyorum. Basitçe bir anlayış ve bilgi eksikliği var. İnsanlar dünyanın nasıl 

düzenlendiğini gerçekten bilmiyorlar. Sadece kendilerine söyleneni ve kitleler 

tarafından destekleneni biliyorlar. 
 

Eğer hakikat gerçekten olduğu gibi dile getirilseydi, o bilim insanları, tıpkı arkadaşım 

gibi, anlayışlarının ve bilgilerinin arkasına saklanmasalardı, çünkü "Bunu nasıl dile 

getirebilirim? Beni anlamayacaklar, insanlık buna hazır değil." Eğer biliyorsanız, o 

zaman insanlık neden buna hazır değil? Basit bir soru. Peki neye hazır? Şeytanın 

kölesi olmaya mı? Birbirinden nefret etmeye mi? Ama sen biliyorsun. Peki neden 

başka birinin hakkı yok? "Onlar algılamayacaklar, anlamayacaklar." Evet, 

algılamayacaklar ve anlamayacaklar. Ama bunun için bilimsel kanıtlar var. Bu basit 

bir nokta ve çok fazla kanıt var. En azından bu altşahsiyetleri ele alırsak. 
 

Tatiana: Gerçekten de bu tür durumlarla karşılaşmış (İgor Mihayloviç: Çok sayıda) 

ve bunun hiçbir şekilde mantığa uymadığını, bilimde bilinen hiçbir şeye uymadığını 

gayet iyi anlayan (İgor Mihayloviç: Ve bilen) çok sayıda bilim adamı ve insan var. 

 

İgor Mihayloviç: Korkuyorlar. Yine yakın arkadaşımla birlikte birçok insanla 

konuştum. Onlarla konuştuk ve hepsi korkmuştu. Birçoğu hiç konuşmak istemedi, ta ki 

biz ruh sağlığı uzmanlarıyla konuşmak için bazı psikolojik hileler kullanana kadar, 

böylece konuşmaya başladılar, aynen bu altşahsiyetler gibi. Herkesin kabul ettiği bir 

şey var ki o da korktukları. Böyle bir olgunun var olduğunu kendilerine bile itiraf 

etmekten korkuyorlar. Bunun keşfedilmesinden korkuyorlar. Aslında en bilge olanlar 

dünyanın değişeceğini söylemişlerdi. Tıpkı arkadaşımın tezini savunurken söylediği 

gibi, "Eğer dünya bunu öğrenirse, dünya bu haliyle var olmaktan çıkar" diyorlar. 

Dostlarım, şu anki dünyadan gerçekten memnun muyuz? 

 

Tatiana: Yaratıcı Toplumda, yalanların değil gerçeklerin olduğu bir dünyada 

yaşamayı gerçekten istiyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Bu da Yaratıcı Toplum'u inşa etmemiz gerektiği anlamına geliyor, 

değil mi? Gerçeğin zafer kazandığı yer burasıdır, dostlar. Neden? Çünkü iş alanı yok. 

İnsanların hayatları üzerinde iş alanı yok, anlıyor musunuz? Ne sağlıkta, ne siyasette, 

ne de dinde. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, gerçek her şeyin üzerinde olmalıdır: 



Allah vardır, O birdir ve her birimiz buraya Hayatı kazanmak için geliriz, ölülerin, 

üçüncü güçlerin, bazı politikacıların ya da başka birinin kölesi olmak için değil, kimin 

olduğu önemli değildir. İnsan özgür bir varlıktır, Diri olmalıdır, kesinlikle en değerliler 

arasında sonsuza kadar Yaşamalıdır, çünkü o bir İnsandır. Herkesin varoluşunun 

anlamı budur. Başka hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. 

 

Bir kez daha söyleyeceğim: her birimiz burada özel bir misyonla bulunduğunu, burada 

olduğu için kendisine bir şey için ihtiyaç duyulduğunu hissediyoruz. Yani dostum, 

sana burada Ruhsal Dünyayı sevindirmek, değerli olana değerli biri olarak gelmek ve 

eşitler arasında eşit olmak için ihtiyaç duyuluyor. Bunun için buradasınız. Oysa bir 

kahraman olduğunuza, gerçek bir kahraman olduğunuza, sıradan Meleklerin üzerinde 

olduğunuza inanıyorsanız, o zaman bir Bodhisattva olun. Dünya aslında önünüzdedir - 

cesaret edin ama oynamayın, o zaman her şey yerli yerinde olacaktır. Ve bu doğrudur. 

 

Bugün oldukça samimi bir gün geçiriyoruz, değil mi? İnsanlara çok şey anlatıyoruz. 

Özür dileriz, arkadaşlar. Ve bu arada, özürlerle ilgili olarak. Bu videodaki yabancı 

sesler, gürültüler ve benzeri şeyler için özür dilemek istiyorum. Bu bizim bu 

koşullarda olmamızdan kaynaklanıyor. Bir seçeneğimiz vardı: ya bugün sizinle 

konuşacaktık, ya da engeller yüzünden konuşmayacaktık. Ama söyleyin bana, eğer 

engeller varsa, gerçeğin ses çıkarmaması mı gerekir, yoksa ne? Eğer kafamızdaki 

şeytan, bilincimiz, dikkatimizi dağıtır ve bize her türlü saçmalığı söylerse, onun 

saçmalıklarıyla dikkatimiz dağılmalı ve "Tanrı yoktur", "dünya böyledir", "insan 

insanın kurdudur" diyen şeytanı mı dinlemeliyiz? Yoksa Tanrı'nın sevgisini içimizde 

yoğunlaştırmalı ve Ebedi Hayatı mı kazanmalıyız? Yoksa hala şeytanı dinleyip bir 

altşahsiyet haline mi gelmeliyiz? Basit bir soru. Birbirimizi sevmeli ve birbirimize 

hizmet etmeliyiz. Mesele bu ve gerçek de bu. Bu yüzden Tatiana ve ben insanların 

eğlenmesine, konuşmasına, gürültü yapmasına, inşaat yapmasına ve ne isterlerse 

yapmasına izin vermeye karar verdik, içeride ne olup bittiğinin bir önemi yok. Önemli 

olan ne hissettiğimiz, ne için çabaladığımız ve ne için burada olduğumuzdur, 

arkadaşlar. Değil mi? Bu çok daha önemli. İnsanların gürültü yapmaya, konuşmaya ve 

inşaat yapmaya hakları var. Gelen onlar değil, onlara gelmek zorunda bırakılan biziz 

ve yapabileceğimiz kadarıyla hareket ediyoruz. Özür diliyoruz.    

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, gerçekten çok teşekkür ederim, çünkü videoyu 

kaydettiğimiz bu koşullar bile birçok izleyicimiz için kafanın içindeki yabancı seslere 

veya diyelim ki yoldaki çeşitli engellere nasıl dikkat edilmeyeceğine dair bir tür örnek 

oluşturuyor. Kendiniz için bir hedef seçtiyseniz, en önemli hedef aslında ruhsal 

gelişim ve bir Melek oluşumu, Ebedi Hayat oluşumu iken, kararlı bir şekilde hareket 

etmeniz gerektiğini, hiçbir şeyin sizi bu konuda durdurmaması gerektiğini. 

 

İgor Mihayloviç: Bu en önemli şey. Arkadaşlar, hatta şöyle söyleyeyim. Eğer 

gerçekten ruhsal yola girerseniz ve hayat size bir limon atarsa, yolculuğunuz için 

kendinize biraz limonata yapın ve hiçbir şeye aldırış etmeyin, o zaman her şey yoluna 

girecektir. Ve unutmayın dostlar, bazı koşullar nedeniyle, tembellik nedeniyle, 

sorunlar nedeniyle, işinize olan sevginiz nedeniyle veya her neyse, Hayatı kazanmak 

için zaman ve güç bulamasanız bile, en azından huzuru kazanın, onu hak edin. Neden 



mi? Çünkü bir altşahsiyet haline geldiğimizde değişiriz. İnsan artık burada olduğu kişi 

değildir. Ölüler ölüdür. Ve bazen akrabalarına ve arkadaşlarına çok fazla talihsizlik 

yaşatırlar. Ölüler insanların hayatlarını ellerinden almaya başlarken, insanlar bunun 

farkına bile varmaz. 

 

Bu, sürekli olarak ölüleri düşündüğümüz ya da onları özlediğimiz anlamına gelmez. 

Açıkçası bu, bir altşahsiyetin işini kolaylaştırmak için kişinin kendi yaşamını doğrudan 

ölü olana dönüştürmesidir. Ama mesele şu ki, ölüler bize yapışır ve bazen 

yaşamlarımızda bir sürü sıkıntı, hastalık, başarısızlık, öfke, kavga ve diğer her şeyi 

yaşamaya başlarız. Bir altşahsiyet için herhangi bir enerji salınımı yiyecek anlamına 

gelir. Yani yakınlarınıza ve sevdiklerinize zulmetmemek, onların canını almamak ve 

hayatlarını mahvetmemek için en azından uyku olmalıdır. Yine de, Hayat daha iyidir, 

özellikle de bunu başarabilirseniz. Değil mi? Hiçbir şey kimseyi engelleyemez. 

  

Tatiana: Ayrıca, biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bir keresinde Ahir Zaman'da ölülerin 

yaşayanlara daha sık geleceği bir fenomenin gözlemleneceğini söylemiştiniz (İgor 

Mihayloviç: Ne yazık ki, evet). Ve insan böyle bir toplumda yaşadığımızı anlıyor, 

insanlar bir şekilde korunmadığında ve alt şahsiyetlerin zayıf ve olgunlaşmamış bir 

Şahsiyet aracılığıyla aktif hale gelmek için mümkün olduğunca çok fırsata sahip 

oldukları ortaya çıkıyor, bu perspektiften bu dünyaya geliyorlar ve aynı zamanda 

hükmediyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Ne yazık ki bu da doğru. Ama yine de bugün itibariyle ben şahsen 

Yaratıcı Toplumda bir çıkış yolu görüyorum. Ama belki birilerinin daha iyi önerileri 

vardır. Sadece İdeal Toplum daha iyi olabilir. Öyle değil mi? Dostlarım, her şey 

aşamalı olarak gerçekleşmeli. O zaman doğru olacaktır. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir keresinde bu manyakların, seri katillerin sayısının nüfus 

artışıyla orantılı olarak arttığını söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Nüfusun, evet, bu böyledir. Bu aslında fark edilmiştir. Ve bunda 

belli bir model var. Görüyorsunuz, gezegende ne kadar çok insan varsa, Yaratıcı 

Toplum için durum o kadar iyi, ancak tüketimci formatta durum o kadar kötü. Ve... 

Bunun nedeni insan sayısı değil, formatın kendisi, insanları doğası gereği deforme 

eden ve altşahsiyetin güç elde etmesini, Şahsiyetin yerini almasını kolaylaştıran 

format. Bu yüzden burada böyle bir korelasyon görüyoruz: gezegende ne kadar çok 

insan varsa, o kadar çok manyak ve katil ortaya çıkıyor. 
 

Tatiana: Yani, o aktif altşahsiyetler besleniyor.  

 

İgor Mihayloviç: Besleniyorlar, kesinlikle doğru. 
 

Tatiana: Dünyasal yaşamları sırasında aktif alt şahsiyetler kimlerdi? 

 



İgor Mihayloviç: Yaşamları sırasında mı? Onlar enerji biriktirebilen kişilerdi. Ve bu 

durumda kişinin kim olduğu önemli değildir. Yani, sık sık ilgi gören popüler bir 

şarkıcı olabilir ve aniden ölebilir. 

 

Tatiana:Zirvede. 

 

İgor Mihayloviç: Şöhretinin zirvesinde, doğru. Ama içinde büyük bir Vril gücü 

rezervi var. Doğal olarak, insan diğer tarafa geçtiğinde, gerçekliği anlamaya başlar. Ve 

burada bizim anlayışımıza göre erişilemez olan her şey orada yerli yerine oturur. Kişi 

Hayatın ne olduğunu, ölümün ne olduğunu, altşahsiyetin ne olduğunu ve 

beklentilerinin ne olduğunu anlar. Ne için savaşmaya başlar? Bir hayvan gibi - hayatta 

kalmak için. Sonsuz açlık hissinden kurtulmak ister. Ne kadar çok güç varsa, o kadar 

az açlık vardır. Acı çekmekten kurtulmak ister ve onun için Vril gücü deyim 

yerindeyse hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren bir ağrı kesici gibidir. Bu nedenle ne 

yapacaktır? Savaşacaktır.   

 

En kolay yol, diyebilirim ki, tek yollardan biri... Açıklayayım dostlar, çünkü kafanızı 

karıştırabilirim. Bir altşahsiyet hatırlandığı zaman ya da o ailesini ve arkadaşlarını 

hatırladığı zaman, diyelim ki ailesini ve arkadaşlarını emen bir sülük gibidir. Ve bu 

durumda, insanlar kavga ettiklerinde, hasta olduklarında veya başka bir şey olduğunda, 

altşahsiyet akrabalarından enerji emebilir veya onu hatırladıklarında, aktif olarak onu 

daha fazla beslerler. Ama bunların hepsi kırıntıdır. Evet, bu o altşahsiyetin açlığını 

biraz gidermesine ve şiddetli ağrılar için hafif ağrı kesiciler almasına olanak tanır. 

Ama, Şahsiyetin yerini aldığında ve basitçe birinin canını aldığında, gerçekten 

durumun efendisi haline gelir, güçlenir, doyurulur ve acısı kalmaz. Bilirsiniz, oldukça 

geniş bir yetenek yelpazesine sahip bir tür canavar haline gelir. Bu gerçekten 

gerçekleşir.    
  

Diyelim ki insanların bu beceri ve yetenekleri kazandığı başka senaryolar da var. Yine, 

şeytan çıkarma işiyle uğraşan rahiplik kurumlarını düşünelim ya da örneğin, insanlar 

mantralar gibi derin dualarla gerçekten meşgul olurlar, yani değişmiş bir bilinç 

durumuna girerler. İster istemez enerjilerle oynamaya başlarlar, çünkü onları 

hissetmeye başlarlar. Bilinçlerine biraz dikkat etmeye başlarlar, çünkü oradan bir 

saldırı geldiğini görürler. Ya da tam tersine, diyelim ki bilince hizmet etmeye 

başlarlar. Yani, tüm bu diğer dünyevi oyunlar vardır. 
 

Başka bir örneği ele alalım. Günümüzde çok çeşitli inzivalar, her türlü eğitim, hipnoz, 

astral yolculuklar vb. var. İnsanlar sanki çıldırmış gibi tüm bu şeylere kendilerini 

kaptırmış durumdalar. Ama neden çıldırdılar ve neden tüm bunlara kendilerini 

kaptırıyorlar? Bu neden bu kadar moda ve ilginç? Hiç kimse kendine bu soruyu sordu 

mu? Sonuçta son salgın 100 yıldan fazla bir süre önceydi. Peki biz ne yaşadık? 

Bugünlerde yaşadığımız da bu değil mi? Böyle döngüler, bilirsiniz. Ve yine, insan 

sayısındaki artış her şeyin daha ciddi ve daha yoğun olduğu anlamına geliyor. Yine her 

şeyin bir modeli var. 

 



Tatiana: Ya insan sayısı azalırsa? Diyelim ki iktidarlar arasında nüfusu (İgor 

Mihayloviç: 8 milyardan...) 500 milyona düşürmek için bazı programlar var. Bu 

altşahsiyetlerin yaşamlarını ve insanlar üzerindeki etkilerini gerçekte nasıl 

etkileyecek? 

İgor Mihayloviç: Altşahsiyetlerin yaşamları. Sorunu anladım. Bu insanları ve 

altşahsiyetleri nasıl etkileyecek? Altşahsiyetler hakkında konuşalım. Şu basit örneği 

vereceğim. Ölü oldukları için, deyim yerindeyse bir hapishanededirler. Düşünün ki 

dostlarım, belli bir bölgede 10 tane hapishane var. Ve iklim değişikliği ya da bazı 

ekonomik değişiklikler nedeniyle 9 hapishane yok oluyor. Diyelim ki her bir 

cezaevinde 1.000 kişi yaşıyordu. Bu hapishaneler 1,000 kişiyi barındıracak şekilde 

tasarlandı. Tamam mı? Ve serbest bırakılan bu 9.000 mahkum 1.000 kişi için 

tasarlanmış tek bir cezaevine giriyor, yani  orada 10.000 kişi var.  

Ama her hapishanenin kendi suç lordu vardı. Tamam mı? Suçluları denetleyen bir kişi, 

suçlular arasında bir otorite. Ve şimdi bir yerde on tane suç lordu var. Ne başlayacak? 

Otorite olma savaşı. 

Tatiana: Yeni bir hiyerarşi oluşur. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle yeni bir hiyerarşi. Hiyerarşi orada basit olsa da. Bizim 

dünyamızda hiyerarşi "daha fazla parası olan haklıdır" anlamına geliyorsa, o dünyada 

hiyerarşi "daha fazla Vril'e sahip olan haklıdır" veya "daha fazla güce sahip olan" 

anlamına gelir. Aslında her şey basit. 

 

Tatiana: Tüketimci toplum biçiminde beklentiler çok parlak değil gibi görünüyor, 

ama insanların ruhsal formasyonu ve zihinsel sağlıkları için açıkça söylemek gerekirse 

felaket. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, tüketimci formatın modası geçti. Evet, belli bir süre 

daha var olabiliriz ama bu süre çok uzun değil. Bunu herkes çok iyi biliyor ve anlıyor. 

Birbirimizi öldürmesek bile iklim her şeyin sonunu getirecek. Bu doğal bir şey. Böyle 

bir durum uzun süre devam edemez, biliyorsunuz, bu şekilde söyleyebilirim. Size basit 

bir örnek vereyim. Evinizde bir elektrikli su ısıtıcınız var ve içinde bir delik var. Ne 

yaparsınız? 

 

Tatiana: Deliğe yama yapılmalı.  
 

İgor Mihayloviç: Ya bunu başaramazsan? 

 

Tatiana: Su ısıtıcıyı atarım.  
 

İgor Mihayloviç: İşte size cevap, arkadaşlar. Bunu söyleyen ben değilim. Ama 

hayatın gerçeği bu. Dolayısıyla, ya deliği yamalayıp Yaratıcı Toplumu inşa edeceğiz 

ya da Tatiana'nın çaydanlığına yaptığını bize yapacaklar. Hayat böyle bir şey. Ve 

gerçekle yüzleşmeliyiz dostlarım. O zaman her şey yerli yerine oturur. Öyle değil mi? 

 



Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Demek istediğim bu. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, siz ve ben Yaratıcı Toplumda 50 milyar insanın bile çok az 

olacağını tartıştık. Bu onların psikolojik gelişimlerini, Şahsiyetlerinin gelişimini nasıl 

etkileyecek? 

 

İgor Mihayloviç: Bence çok olumlu etkileyecek. Neden? Sen ve ben bir örnek verdik, 

diyelim ki bugün 8 milyar insan varsa, onları 500 milyona indireceğiz. Tamam mı? Ne 

olur? Yoğunluk artar. Bu durumda da seyrekleşme olacaktır. Başka bir deyişle, 

tamamen temiz filtrelere sahip çok sayıda insan ortaya çıkacaktır ya da dedikleri gibi, 

saf ruhlara ve muazzam umutlara sahip olacaklardır. Böylece insanlar öyle bir fırsata 

sahip olacaklar ki, Ruhsal Dünyanın kapısını parmaklarıyla itip dışarı çıkmaları yeterli 

olacak. 

 

Tatiana: Ve Tanrı bahşetsin, herkes bunu nasıl kullanacağına dair talimatları bilecek 

(İgor Mihayloviç: Doğruluk ve Gerçeklik)... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, genel olarak konuşursak, tüketimci formatımız ruhsal 

planda da pek çok şeyi kısıtlıyor. Şu anda biz saf gerçeği söylüyoruz. Tüm insanlar 

bunu bilmeli. Neden? Çünkü bu hayatımızı ilgilendiriyor, tam olarak bizim fark 

etmediğimiz ve görmediğimiz tarafta güvenliğimizi ilgilendiriyor. Anlıyor musunuz? 

Ama hayatlarımızda hijyen olmak zorunda. Neden? Eğer ruhsal olarak kendimiz 

üzerinde çalışmazsak, birileri bize saldıracak ve birileri bizi yiyecektir. Ve bu 

normaldir. İnsanlar bunun açıkça farkında olmalıdır. 

 

Ama tüketici formatında, evet, katılıyorum. Arkadaşımla aynı fikirdeyim, her ne kadar 

bu konuda uzun süre tartışmış olsak ve ikimizin asla çözemediği konular olsa da. 

Neden? Kim haklı, kim haksız, kim sorumlu olmalı, kim sorumlu olmamalı. Öyle değil 

mi? Ama tüketimci formatta, eğer bu resmi olarak dile getirilirse, hem siyasi hem de 

dini kurumların altını oyacak, kaos yaratacaktır. Gördüğünüz gibi, insanlar böylesine 

gezegensel bir ölçekte buna pek hazır değiller. Üstelik böylesine bilimsel kanıtlara 

dayalı bir yaklaşımla. Yine de tekrar söylüyorum, bunu kontrol etmek çok kolay, 

devam edin. Henüz kimse bir elektroensefalografı kandıramadı, bu imkansız. Ama biz 

bunu fark ediyoruz. Aslına bakarsanız, sık sık masum insanları idam ediyoruz. Evet, o 

bir seri manyak katil. Ama gerçekten öldürmedi. Ölü biri öldürdü. Ölüleri 

cezalandıramayız. 

 

Tatiana: Bir insanı öldürerek, sadece durumu kötüleştirirsin, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, hiç bir şeyi çözmezsin. Sadece...  
 

Tatiana: Onu kuvvetlendirirsin. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Altşahsiyeti güçlendirirsiniz. Ve diyelim ki, bir polisin 

bakış açısıyla, bugün için sorununuzu çözüyorsunuz, ama sizden 20 yıl sonra gelip 



çalışacak halefiniz için sorun yaratıyorsunuz. Neden mi? Çünkü o da aynı manyakla 

karşılaşacak. Belki farklı bir bölgede ama kesinlikle onunla yüzleşecek. Neden mi? 

Çünkü bir altşahsiyet öldürmeye başladıysa, asla durmayacaktır. Güçlü olacak ve güç 

elde etmek için her zaman daha sofistike yollar icat edecektir. Oligarklarımıza bakın, 

anlayacaksınız dostlar, bir insan suç yoluyla ne kadar para kazanırsa kazansın, asla 

durmayacaktır. 

 

Biliyor musunuz, aklıma çarpıcı bir örnek geldi. Özür dilerim, ama sadece veriyorum. 

Kısa bir süre önce Çin'de bir belediye başkanı öldü ve yaklaşık 13 ton altını vardı. 

Anlıyor musunuz? Yani yakalanırsa vurulacağını biliyordu, ama çalmaya devam etti. 

13 ton altın: Tanrı aşkına, onlara neden ihtiyacınız var? İnsanın özü budur. Gördünüz 

mü? Konu para olunca doyumsuz oluyoruz. 

 

Peki, neden bu zihniyete sahibiz? Doyumsuzluğumuzun nedeni nedir? Tam olarak 

altşahsiyetlerden ve diyelim ki Vril'den geliyor. Bunun yaşamlarımızla hiçbir ilgisi 

yoktur. Ama bilincimiz her şeyi değiştirir. Bu tam olarak tüketimci formatta insanların 

doyumsuz olduğu gerçeğinden kaynaklanıyor. Para miktarı ile doyurulamazlar. Ama 

tekrar soruyorum, bu neden oluyor? Çünkü bilinç her şeyin yerine geçer. Sonuçta, ne 

kadar Vril gücü biriktirirse biriktirsin, altşahsiyet doyurulamaz. Asla 

doyurulamayacaktır. Aynı şekilde, sistem Allat'la ya da diyelim ki onun türevleriyle, 

Vril'in o gücüyle doyurulamaz. Gerçekten doyurulabilir mi? Elbette ki hayır. Aynı 

şekilde, bu dünyadaki bir insan, bizim tüketimci formatımızda, geliriyle kendini 

doyuramaz. Bu elbette aptallık ama doğru. Trilyonlarca doları olan insanlarımız var ve 

bu onlar için hala yeterli değil. Dünyayı yeniden şekillendirmeye hazırlar, sadece daha 

fazla para kazanmak için tüm ülkeleri yok etmeye hazırlar. Ne için? Kendin için daha 

iyi bir hayat kazan, aptal. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, diyelim ki bir manyak devre dışı bırakılırsa veya suç 

işleyen bir kişi öldürülürse, vurulursa, aslında suçu bir altşahsiyet işlemişse, 20 veya 

30 yıl sonra tekrar yeni bir manyak ortaya çıkacağını söylediniz. Başka bir deyişle, alt 

şahsiyet 20 ila 30 yıl içinde bir insanda aktif hale gelebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu sıkça sorulan bir sorudur: bir altşahsiyet ne zaman aktif hale 

gelebilir? Her zaman. Şöyle söyleyeyim: erken çocukluktan itibaren. İnsanların, yani 

çocukların geçmiş yaşamlarını hatırlamaya başladıklarına dair pek çok örnek gördük. 

Ve bunu şu şekilde ifade edeceğim: yaklaşık altı yaşına kadar, Şahsiyet zayıf ve 

altşahsiyet güçlüyken altşahsiyetin aktif olması yaygın bir durumdur. Genellikle 

Şahsiyetin yerini alır ya da konuşmaya başlar, deyim yerindeyse bebeği soyar; kendine 

çeker, hayatı hakkında konuşur vs. 

 

Gerçekten de bunu çok geniş bir alanda gördük ve bunun pek çok örneği var: 

reenkarnasyon, kanıtlar ve bir çocuğun "Ben orada yaşadım, gördüm" demesi. Çocuk 

gerçekten de bunu söylüyor. Bu çocuğu alın, bunu anlatırken elektroensefalografisini 

yapın ve daha sonra oyuncaklarıyla oynadığında, geri döndüğünde normal bir çocuk 

olduğunu görün. Ve bunların iki farklı insan olduğunu göreceksiniz: biri yetişkin, 

diğeri ise çocuk. İşte cevap burada. Basit şeylerde gizlidir. Bu birden fazla kez yapıldı. 



Ve gerçekten de doğrudur. Altşahsiyet her yaşta aktif hale gelebilir: bir çocuktan yaşlı 

bir adama kadar, fark etmez. Önemli olan altşahsiyetin kendisinin ne zaman güç 

topladığı ve Şahsiyetin ne zaman zayıfladığıdır. 
 

Burada da iki bileşen vardır: güçlü bir Şahsiyet, altşahsiyetten daha güçlüyse, 

konumundan asla vazgeçmez veya diyelim ki güçlü bir altşahsiyet, Şahsiyet güç 

kazanana kadar, kendi bölgesini ele geçirebilir. Bu dünyada her şey böyledir: kim daha 

fazla paraya ve güce sahipse, savunmasız olana daha fazla zarar verebilir. Bu doğru 

değil mi? 

 

Tatiana: Başka bir soru daha var: insan üzerinde bir tür melez etki olabilir mi? 

Örneğin, bugün üçüncü güçler ona etki eder ve yarın altşahsiyet onda etkinleşir. Böyle 

bir kombinasyon mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Diyelim ki, eğer kombinasyon bugün dışarıdan gelen üçüncü 

güçlerden, yarın ise bir altşahsiyetten etkilenecek şekildeyse, bu mümkündür. Ama bir 

insanda altşahsiyet baskınsa, üçüncü güçlerin bir etkisi olamaz. Bu gerçekçi değildir. 

Ya da tam tersi, eğer bir insanda üçüncü güçler zaten baskınsa, altşahsiyet aktif hale 

gelemez. Her şey çok basit. 

 

Tatiana: Bölge sadece bir varlık tarafından ele geçirilir. 

 

Igor Mikhalovich: Elbette, tabii ki. Tekrar ediyorum, hem üçüncü güçler hem de 

altşahsiyet, sistem denen ahtapotun bir dokunacından emenlerdir. Dolayısıyla 

birbirlerine müdahale etmezler. Belli kurallar var, belli bir fizik var, hepsi işliyor ve 

hepsi gayet iyi işliyor. 

 

Ne üçüncü güçlerin ne de altşahsiyetlerin olmaması için ve Şahsiyetin özgürlüğe sahip 

olması için, insan yaşı ne olursa olsun ruhsal gelişimiyle meşgul olmalıdır, dostlarım. 

O zaman her şey yoluna girecektir. Bu çok basit bir reçetedir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, tüketimci formatta, altşahsiyet hakkındaki bilginin 

kesinlikle sağlık, psikoloji ve politikanın temellerini zayıflattığını tartıştık, ama hukuk 

çerçevesinde de bir anlayış var. Eğer suç işleyen Şahsiyet değil de bir başkası ise, bu 

aracı kullanan kişi ise, onu nasıl cezalandıracağız? Onu nasıl yakalayacağız? 

Altşahsiyeti cezalandırmak mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Hiçbir yolu yok. Bu imkansız. Mesele de tam olarak bu. Kesinlikle 

ölmüş olan birini nasıl cezalandırabilirsiniz? Arkadaşım ve ben bu konuda çok ciddi 

tartışmalar yaptık. Bazen, diyelim ki uzun süre bu konuda ortak bir görüşe varamadık. 

Neden? O bir psikiyatrist. Böyle bir durumda ne yapılmalı? Şahsiyet buna izin verdiği 

için, gelişmediği için, ele geçirildiği için - kesinlikle suçludur. Dolayısıyla... 

 

Tatiana: İnsan ruhsal olarak olgunlaşmalı, eğer ruhsal perspektiften konuşursak. 

 

İgor Mihayloviç: Ruhsal perspektiften bakıldığında, doğru. Ama ruhsal olarak 



gelişmemişse ve ele geçirilmişse, ruhsal olarak olgunlaşamaz, kaybetmiştir, bir 

istilacıya - altşahsiyete - karşı koyamaz. Ne yapılması gerekir? Kesinlikle ilaçlara bağlı 

tutulmalı, tamamen hareketsizleştirilmeli ve izole edilmeli. Arkadaşımın sert duruşu 

buydu. Çok zor. 

 

Yine de ben bu konuya farklı bir açıdan yaklaşıyorum. Masum bir Şahsiyet, bir 

altşahsiyetin yaptıklarından gerçekten sorumlu tutulabilir mi? Nasıl cezalandırılır? Bu 

nedenle... Basitçe anlatacağım. Örneğin, başkanın bir tiran olduğu bir ülkede 

yaşadığınızı düşünün. Böyle bir canavar olarak doğmuş. Bilirsiniz, basitçe böyle. 

Herkesi pohpohluyor, herkese gülümsüyor, herkese iyi olduğunu, hepinizi mutlu 

edeceğini vs. söylüyor. İktidara geldi. Peki ne yaptı? Herkesi soyuyor, savaşın 

yayılmasını teşvik ediyor, sizi yok ediyor, evlerinizi yıkıyor, tam bir kargaşa var ve 

yine de yalan söylüyor ve size "iyi bir şey yaptığını, sizi kurtardığını" söylüyor. İyi bir 

örnek, değil mi? Şimdi size bir sorum var. Onun bir pislik olduğu gerçeğine cevap 

vermek zorunda mısınız, değil misiniz? Bunu bir düşünün. Sonuçta ona oy verdiniz. 

Dolayısıyla o bir pislik olduğu için, onun tüm zulmü, hırsızlığı, yalanları ve hileleri 

için tıpkı onun gibi cezalandırılmalı mısınız? O zaman sizin de öyle olduğunuz ortaya 

çıkıyor mu? Yoksa değil misiniz?    

 

Tatiana: Adil değil. 
 

İgor Mihayloviç: Ne, sorumlu tutulmak istemiyor musun?  
 

Tatiana: Hiç kimse sorumlu olmak istemez.  
 

Igor Mihailovich: İstemezsin. 
 

Tatiana: Doğru, başka bir Şahsiyet için. 
 

İgor Mihayloviç: Peki Şahsiyet bir altşahsiyetin eylemlerine nasıl cevap verebilir? Ve 

zaten ölmüş olan bir altşahsiyeti nasıl cezalandırabiliriz? 

 

Tatiana: Aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Sonuçta, umurunda değil. Anlıyor musunuz? 
 

Tatiana: Zaten cezalandırıldı.  

 

İgor Mihayloviç: Mesele şu ki, kullanacağımız ilaçlar ve düzenleyeceğimiz izolasyon, 

yalnızca masum Şahsiyeti etkiliyor. Evet, burada yasal bir sorun olduğunu anlıyorum 

ve bu ciddi bir sorun. Avukatlar ve akıllı insanlar tarafından ele alınmalı. Bu konuya 

bir çözüm aramalılar. 

 

Tatiana: Ve şu nokta var, İgor Mihayloviç: tezahürleri, kafalarında sesler vb. olan 

insanların Açık Deney PİRAMİT videosunu izlediklerinde durumlarının gerçekten 

iyileştiğini paylaştıkları durumlar oldu (İgor Mihayloviç: Elbette). Piramit alt 

şahsiyeti devre dışı bırakabilir mi?   



İgor Mihayloviç: Asla, hiçbir şekilde. Bu imkansızdır. Görüyorsunuz, bu Piramit 

insanın kendi enerji yapısını güçlendiriyor. Bir insana, bir insanın sağlığına fayda 

sağlayabilir. Sağlık konusunda pek çok deney yaptık, bu konuda... amacımız bu 

değildi, bunu patolojileri iyileştirmek için yapmadık. Ama yine de, insanlardan ne 

kadar çok hastalık kayboldu. Öyle değil mi? Gerçekten, doktorların hiçbir şekilde baş 

edemediği hastalıklar. 

 

Tatiana: Üçüncü güçlerin etkisine gelince... 
 

İgor Mihayloviç: Üçüncü güçlerin etkisine gelince - Piramit aslında bunu tamamen ve 

anında engeller. Hiçbir üçüncü güç yaklaşamaz, ne Kandooklar ne de başka biri, her 

kim olursa olsun. Bu gerçekçi değil. Neden? Çünkü üçüncü güçlerin girebilmesi için 

bir girişe ihtiyaçları var. Bunun üzerinde uzun süre çalışırlar: ya biri aracılığıyla ya da 

başka bir şekilde, ya da insanın kendisinin koşullar yaratması gerekir, ya da enerji 

bağışıklığımızın birinin girebileceği kadar azaltılması gerekir, vb. Piramit bunu kesin 

olarak çözüyor. İçeride, yapının kendisinde bulunan biriyle nasıl başa çıkabilir? 

 

Tatiana: Yapının içinde.  

 

İgor Mihayloviç: Hiç bir şekilde, dostlarım. Özellikle 11 torisi olan bir Piramidimiz 

olduğu için. Yine, bu bir Piramit. Örneğin, ne mümkündür? Tamam. Aşağıdaki 

seçeneği göz önüne alalım. Sen ve ben, bu konuyu tartışıyorken, diğer cihazların, daha 

ciddi cihazların olduğundan söz ettik, örneğin, 112 torisi olan. Bizim Piramitte 11 tori  

var. Oysa o cihaz 112 tori için. Bunun farklı çalıştığı açıktır - çok daha derin ve çok 

daha kuvvetli. Diyelim, Diyelim ki, Vril gücünün bir noktada yoğunlaşmasını 

kolaylaştırıyor, böyle temkinli ve dolambaçlı bir şekilde ifade edeceğim. Başka bir 

deyişle, Şahsiyetin potansiyelini artırabilir. Artırabilir. Böyle bir cihazdan ayrıldıktan 

sonra, insan 3 gün boyunca Şahsiyet olarak baskın olacaktır, hepsi bu. 

 

Tatiana: Neden 3 gün?  

 

İgor Mihayloviç: Çünkü bu fizik Tatiana, sıradan fizik. Üç gün sonra insan elinde 

hiçbir şey kalmamış gibi hissedecektir, çünkü kendisine verilene değer vermez. Onu 

geliştirmeye devam etmez. Sevgiye ulaşmaz, onu yoğunlaştırmaz, daha önce yaşadığı 

gibi yaşar. Görüyorsunuz, kesinlikle hiçbir şey değişmedi. Bundan sonra tıpkı daha 

önce yaşadığı gibi yaşar. Üç gün boyunca üçüncü güçlere karşı koyacak, altşahsiyete 

bile karşı koyacak kadar gücü vardır, çünkü Şahsiyet daha güçlü hale gelir. Ama bu 

enerjiyi sisteme harcıyor: bilince, altşahsiyete ve başka bir yere. Yani, onu başkasına 

vermiştir. Düşünün, size büyük miktarda para verildi, yaşamak için yeterli olacak, bir 

iş kurmak için yeterli olacak, bilmiyorum. Ne tür bir iş kurmak isterdiniz? 

 

Tatiana: Bilmiyorum, bir tür yardım, insanlar için faydalı bir şey.  
 

İgor Mihayloviç: Yararlı, bu iyi. Yararlı olan ne? Örneğin, çok iyi turta 

pişiriyorsunuz. Yani bir kafe ya da fırın açmak için. Turtalar nerede yapılır? (Tatiana: 

Fırın olsun). Evet, bir fırın, bir fırın inşa etmek, tüm hayatınızı rahatça yaşamak, 



insanları lezzetli yemeklerle beslemek vb. Size ne kadar para verdiklerini hayal 

edebiliyor musunuz? Ama sen üç gün içinde çarçur ettin. Neden? Bir insana verdiniz, 

ne de olsa açları doyurmak istiyordunuz. Değil mi? Burada aç bir kedi koşuyor, onu 

besliyorsunuz, burada bir köpek var, orada aç bir kuş uçuyor, onu zar zor yakaladınız, 

yakalamak için bir ağ aldınız. Gördünüz mü? Zavallı bir şeyi beslemek için. Bu çok 

saçma. Ama biz böyle davranıyoruz. Her düşüncemizin, kafamızdaki her aptalca 

resmin bedelini, bize yaşam için verilenlerle ödüyoruz. 

 

Tatiana: Amacı kaçırırken. 
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru değil mi? Ve hepsi bu. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, son zamanlarda videolarımız her 3 günde bir yayınlanıyor.  
 

İgor Mihayloviç: Evet. 
 

Tatiana: Ve insanlar bunun büyük bir manevi destek olduğunu belirtiyor. Videolar 

daha seyrek yayınlandığında, birçok kişi etkisinden de söz etti. Bir videonun etkisi 

bazı insanlar için 3 gün sürüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bazı şeyleri biraz farklılaştıralım. Videolarımızın hepsi aşırı Vril 

gücüne sahip değil, en hafif deyimle. Gerçi bazen arkadaşlarımıza yardım etmek için 

daha saf şeyler kullanıyoruz. Neden üç gün? Aynı sebepten dolayı. Bunun yerine, 

böylece bir insan... Biz ise (özür dilerim, konuyu dağıtacağım, bunu zaten konuştuk 

ama tekrar söyleyeceğim) modern kameralar dijital. Ve bu sayede mümkün, bilirsiniz, 

modern cihazlarda para transferleri vardır, kartlar vardır, bir düğmeye basarak bir 

noktadan diğerine kolayca transfer yapabilirsiniz. Zaman ya da mekândan bağımsız 

olarak bu durumda da aynı şey geçerli. Neden? İki nokta var. Bir nokta var, birincil 

nokta, bir de ikincil nokta var; yani bir gönderici var, bir de alıcı var. Herhangi bir 

sorun olmadan almak mümkün. Bu yüzden kişi fazladan bir şey aldığında kendini 

canlanmış hisseder. Ama kedileri, köpekleri ve kuşları besleyerek kişi kendini tüketir, 

sistem alır ve kişi kendini daha zayıf hisseder. Bazı insanlar "Bir video izlemeli ve 

kendimizi yenilemeliyiz" diyecektir. 

 

Tatiana: Bunu her 3 günde izleyin, pilleri şarj edin.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. İşte bu noktada farklı bir fenomen devreye giriyor 

dostlarım. Neden? Her seferinde, altını çiziyorum, videoyu her tekrar izlediğinizde, 

örneğin pillerinizi yeniden şarj etmek için, daha az şarj olursunuz. Neden? 

Videolardan birinde en az 12 kez izlemeniz gerektiğini söylememize rağmen. Tüm 

videoları değil, ama anlamlı olanları izleyebilirsiniz. Sadece o zaman onları anlamaya 

başlarsınız. Bu neden böyle? Çünkü bilinç, özellikle de insanlar için gerekli bazı 

bilgileri içeren güçlü bir video ise, bilinç bilginin tam olarak algılanmasına izin 

vermez. Ve pek çok insan bir kez izlediğini, iki kez izlediğini, üç kez izlediğini 

(Tatiana: "Harika ama hiçbir şey hatırlamıyorum"), on ikinci kez izlediğini 

onaylıyor... Kesinlikle doğru. 

 



Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Ve on ikinci kez izlediklerinde videonun tam olarak ne anlama 

geldiğini anlamaya başlıyorlar. Ve birçok insan daha da fazla izliyor. Ve [anlamı] 

bulmaya devam ediyorlar. Neden? Bilinç, kişinin yalnızca sözlü olarak değil, aynı 

zamanda sözsüz olarak da gömülü olan veya aktarılan tüm bu bilgileri derinlemesine 

ve tam olarak algılamasına izin vermez. Ve işte bir soru. Neden görüntüleme sayısı 

arttıkça daha fazla bilgi edinirken daha az enerji elde ediyoruz? Paradoksun ne 

olduğunu biliyor musunuz dostlarım? Paradoks, belirli bir zaman periyodundan sonra 

izlediğiniz gerçeğinden bağımsız olarak, bilgiyi ve yardım araçlarını aldığınız aynı 

noktaya geri dönmenizdir.    

 

Basit bir örnek. Şu anda uzayda ve zamanda bizden çok uzak bir mesafedesiniz. 

Bazıları "Biz o kadar uzakta yaşamıyoruz" diyecektir. Dostlarım, hesaplayın, her şeyi 

hesaba katın: Dünya'nın kendi ekseni boyunca, Güneş'in etrafında, Güneşimizin 

Galaksi kolundaki dönüş hızını ve Galaksinin kendi hareketini. Konuşmamızı 

dinledikten sonra ne kadar uzakta olacaksınız? Biz şimdi buradayız, bu noktada sizinle 

birlikteyiz. Bizi dinlemeye başladıktan sonra çok çok uzaklara gideceksiniz. Öyle değil 

mi? Öyle. Ama Tatiana ve ben sizinle konuşurken tam olarak bu noktaya, tam olarak 

buraya dönüyorsunuz. Ve videoyu her izlediğinizde, tam olarak aynı noktaya, zaten 

bulunduğunuz yere ve zaten bilgi aldığınız ve gerekirse destek aldığınız yere 

döneceksiniz. Bu kesinlikle doğru, değil mi? 

 

Ve tek ve aynı su kaynağına tek ve aynı kupayla her yaklaştığınızda, o suyu her 

çektiğinizde, altını çiziyorum, önce tek başınıza, sonra iki kişi, sonra üç kişi. Suyu 

çektiğiniz anda suya ne olur? Her bardakta azalır. Öyle değil mi? Bu doğru, arkadaşlar. 

 

Ve paradoks şu ki, tam şu anda, siz bizi hissedebilir ve duyabilirsiniz, Tatiana ve ben 

de sizi hissedebiliriz ve zaman ve mekân olarak birbirimizden ne kadar uzak olsak da 

hissediyoruz. Sonuçta, bugüne kadar ilk videoları bile hissettik. Bazı insanlara 

"teşekkür ederim" demek istiyoruz, bazılarına ise "oraya kendin git" demek istiyoruz, 

bize gitmemizi söyle dostum. Ve bu gerçekten doğru, şaka değil. Hayatı 

kazandığınızda her şey hissedilir. Bu nedenle dostlarım, Yaşayan Kaynaktan içmek ve 

Tanrı'nın Sevgisini almak, bilinçten gelen her türlü saçmalıktan daha iyidir. Hayat için 

gerçekten mücadele edilmelidir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Bir videoyu tekrar tekrar izleyerek, insan başlangıçta ekstra 

güçler şeklinde böyle bir destek alır, diyelim ki Şahsiyet olarak güçlendirilir, daha 

sonra ise kendi başına yürür, çünkü içgörüleri güçlenir, deneyim kazanır. 

 

İgor Mihayloviç: Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki, giderek daha fazla insan kendileri bu 

suların kaynağı olmaya başladı bile. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ama bazı videolar var, özellikle de Hayat videosu, insanlar 

bu videoya tekrar tekrar döndüklerini anlattıklarında, Sevgi içindeyken, bu güzel 

durumdayken, bunu izliyorlar ve bu yardımın, bu desteğin azalmadığını anlıyorlar. 



İgor Mihayloviç: Tatiana, az önce insanların geldiği su kaynağından bahsettim. Bunu 

bir borudan akan su gibi hayal edelim ve siz bir kupayla gelip suyu alıyorsunuz. Daha 

sonra, aynı zamanda, tam olarak aynı şekilde yukarı çıkıyorsunuz, yine sizsiniz ama 

aslında orada olduğunuz zaman. Böylece zaten iki kişisinizdir; su alırsınız. Sonra üç, 

dört, beş kişi olursunuz ve o zaman sırayla birbirinizi itersiniz. Öyle değil mi? Ama bu 

su borusunu Hayat okyanusu ile karıştırmamalısınız, dostlar. Orada... orada bir 

okyanus var. Ve bazı şeylerin arkasında birçoğunuzun artık anladığı bir şey var. Ve bu 

doğru. Ve bu ne kadar paradoksal olursa olsun, hiçbir zaman, özür dilerim, hiçbir 

mekân, hiçbir şey onu azaltamaz ya da zayıflatamaz. Ve bu doğrudur.   

 

Ancak, dostlarım, yine de, Tanrı'nın Sevgisini kazanmak için aldığımız şeyi kullanmak 

daha iyidir. Onu Tanrı'ya geri vermek daha iyidir ve o zaman daha fazlasını verecektir. 

Ve bunu sonsuza kadar tekrarlayarak, sonunda bunu başkalarına veren kişi olursunuz - 

Ruhsal Dünyanın bir parçası olursunuz. İşte mesele de budur. Ve bu çok güzeldir. 

Dolayısıyla, Tanrı'nın Sevgisinden daha iyi bir şey yoktur. Ve Hayattan daha iyi bir 

şey yoktur. Evet, katılıyorum, şeytan güçlüdür ama sadece siz ona bu gücü 

verdiğinizde güçlüdür. Şeytana güç vermeyin, Sevginizi Ruhsal Dünyaya, Tanrı'ya 

verin ve o zaman Hayatı alacaksınız, dostlarım. Ve her zaman olduğu gibi, basit bir 

şeyle, birbirinize olan Sevgi ile başlamalısınız. Bizimle birlikte olduğunuz için 

teşekkürler dostlarım, teşekkürler. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. 

 


