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

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

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: Ve Zhanna. 
 

Zhanna: Selamlar. 

Tatiana: Bir önceki videoda Vril'in gücünden bahsetmiştik. Böyle bir güç var; bazı 

dünya dışı uygarlıkların aslında ödemeye ve çeşitli bilgiler vermeye hazır oldukları 

çok değerli bir sermaye. Ve biliyorsunuz, bazı insanlar hala dünya dışı uygarlıkların 

varlığına inanmıyor ve bunların hepsinin masal olduğunu düşünüyor. ABD Temsilciler 

Meclisi'nin bir üyesinin, tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili bu klişenin istihbarat 

verilerinin derinlemesine analiz edilmesini çok uzun zamandır engellendiğini, çünkü 
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pilotların bu konular hakkında konuşmaktan kaçındıklarını, çünkü konuştuklarında 

kendilerine gülündüğünü söylediği sözlerini hatırladım.  

Ama durum değişmektedir. Kısa bir süre önce, 50 yıl sonra ilk kez, ABD Kongresi 

tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili bir oturum düzenledi. Ve özellikle bu Kongre 

oturumu için hazırlanan rapor büyük bir heyecan yarattı. Bu rapor tanımlanamayan 

uçan cisimlerle karşılaşmalara ilişkin materyalleri içeriyordu. Rapor Amerikan 

istihbaratının en iyi beyinleri tarafından hazırlanmıştı. Ne yazık ki raporda 

materyallerin sadece sınıflandırılmamış bir kısmına yer verilmiş olması anlaşılabilir 

bir durumdur. Ancak uzmanlar açıklayamadıkları pek çok fenomen olduğunu 

söylüyorlar. Bir başka ilginç nokta ise 2000'li yıllardan itibaren, ordu tarafından 

kontrol edilen bölgelerde, bu tanımlanamayan uçan cisimlerin sayısının artmış 

olmasıdır. 

İgor Mihayloviç: Bu ilginç bir bilgi. Ve bakın sevgili dostlar, bazı kitlesel medya bizi 

bir tür "uzaylılara inanan garip bir sözde dini mezhep" olmakla suçluyor. Öyle değil 

mi? Peki, Zhanna'ya soralım. Zhanna, uzaylılara inanıyor musun? 

 

Zhanna: Kesinlikle hayır. Çünkü inanmak bilmemek demektir. 

 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, dostlar. 
 

Tatiana: Ben de inanmıyorum. 
 

İgor Mihayloviç: Bakın, Tatiana da inanmıyor. Ve bende inanmıyorum.  

 

Tatiana: Buyurun bakalım. 
 

İgor Mihayloviç: Yani aslında uzaylılara inanmıyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Ve 

uzaylılara inanan mezhep biz değiliz. 

 

Tatiana: Biz olmadığımız ortaya çıkıyor.  
 

İgor Mihayloviç: Biz değiliz...   
 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Eğer tamamen varsayımsal olarak dünya dışı uygarlıkların var olduğunu 

varsayarsak, biz inanmasak da, (İgor Mihayloviç: Biz değil), evet, böyle söyleyelim, 

o zaman aslında şöyle bir soru var: Dünya dışı uygarlıkların insan nüfusu üzerinde 

nasıl bir etkisi oldu? 

 

İgor Mihayloviç: Buna bilim kurgu açısından yaklaşırsak, çeşitli efsaneler ve daha 

birçok şey... Şimdi gerçeği anlatacağımızı başka nasıl açıklayabiliriz, bir şekilde, sanki 

bilim kurgu açısından? 



Tatiana: Evet, fantezi kuralım.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, birlikte hayal kuralım. Tamam mı? Bilim kurgu ve diğer her 

şeye dayanarak, etki muazzam olmuştur. Ve bugün itibariyle, diyelim ki 24.000 yıldan 

fazla bir süredir, onların doğrudan etkisi üzerimizde olmamasına rağmen, bu etki 

yayılmaya devam ediyor. Gerçekten de gerçek bir etkiye sahip olanları kastediyoruz. 

Bir önceki konuşmamızda Apexianlardan bahsetmiştik, öyle değil mi? Öyleyse sadece 

onları ele alalım. Nasıl bir miras bıraktılar ve nasıl bir etkiye sahip oldular. Diyelim ki, 

25.000 yıldan daha uzun bir süre önce, bildiğimiz gibi... 

 

Zhanna: Apexianlar bu dünyaya dini getirdiler. 

 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz. 
 

Zhanna: Evet, sadece getirmekle kalmadılar, ama bunu neden yaptılar? Aslında bu, 

insan kitlelerinin dikkatlerini bilinçli olarak Apexianların imgelerine vermeleri için 

yapıldı. İnsanların onlara dua etmeleri için kendilerini tanrı mertebesine yükselttiler. 

Peki ne için? 

 

İgor Mihayloviç: Dünyasal, maddi şeyler.  

 

Zhanna: İnsanların zenginlik, sağlık istemeleri için; bugün tapınaklarda insanların 

istediklerini görebildiğimiz ve karşılaştığımız şeyler. 

 

Tatiana: Evet, bunlar yankılar. 
 

Zhanna: Yankılar, doğru. Ama insanlar neden ruhlarının kurtuluşunu istemiyorlar? 

Neden Şahsiyetleri uğruna kendi kurtuluşlarını istemiyorlar? Sadece maddi dünyaya, 

Apexianların 25.000 yıldan daha uzun bir süre önce getirdikleri bilginin yankılarına 

güveniyorlar. Ve bu aleti insanları Tanrı'ya götürmek için değil, soymak ve kandırmak 

için kullandıkları açıktır. 

 

İgor Mihayloviç: Yine de, ruhsuz yaratıklar olarak (Zhanna: Ruhu olmayan) 

insanları nasıl Tanrı'ya götürebilirler? Öyle değil mi? Cennet hayvanat bahçesi değildir 

ve hayvanlar, çok zeki olanlar bile oraya ait değildir. Hepimiz bunu çok iyi anlıyoruz. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, neden böyle bir yöntem kullandılar? Neden tam olarak din 

oluşturmak? Ne için? 

 

İgor Mihayloviç: Pekala, bir düşünelim. Düşünelim: Bir gezegen, hangisi olduğu 

önemli değil, kolonileştirildi. Orada zeki varlıklar var. Bununla birlikte, bu varlıklar 

sadece can verilmiş değil, aynı zamanda ruh ile doludurlar. Dolayısıyla onlar bir Allat 

kaynağıdır. Antiallat'ı Apexianlara aktarmaları için ne sağlanmalıdır?. Çünkü sen ve 

ben bir önceki videoda bunun aslında Evrendeki en değerli para birimi olduğunu da 

tartıştık. Bu doğru arkadaşlar, bundan daha değerli bir şey yok. Ve insanların bunu 

gönüllü olarak vermesi için bir şey icat edilmesi gerekiyor. İnsanların duygusallaştığı 



ve bir araya geldiği yerler: gösteriler, spor etkinlikleri, bazı konserler - bunları her gün 

düzenleyemezsiniz. Bu mantıklı mı? 

 

Tatiana: Öyle. 
 

İgor Mihayloviç: Kalabalığı tahrik etmek için.  
 

Tatiana: Evet, kitlesel olarak.  
 

İgor Mihayloviç: Dahası, her gün izlerseniz sıkıcı hale gelir ve böyle duygular 

uyandırmaz. Evde: yine bir insan bir konser izler, eve gelir ve artık Apexianları 

beslemez. Öyle değil mi? Oysa bir insanın her zaman antiallat üretmesi ve dikkatini 

yatırması ya da onların hazinesine aktarması gerekiyordu. Bunu yapabilmesi için de, 

ineğin günde iki ya da üç kez süt vermesi gibi, onu sürekli dağıtmasını sağlayacak bir 

şey icat etmeleri gerekiyordu. 

 

Tatiana: Gönüllü olarak ve bunu yapmak istemesi için. 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda bir homo sapiens var ve bunu gönüllü olarak yapmalı. 

Evet, korku altında, duygular içinde tutulabilir. Ancak her korku sıkıcı hale gelir. Ve 

sonunda, eğer bir insanı çok fazla korkutursanız, korkmayı bırakacak ve buna 

katlanacaktır. Yine dikkatini vermeyi bırakacaktır. Öyleyse ne gerekli? Gelişim 

seviyeleri göz önüne alındığında, Apexianlar o zamana kadar milyonlarca ve 

milyonlarca gezegeni kolonileştirmişlerdi ve doğal olarak bizim gibi insansılarla 

çalışma yöntemleri geliştirmişlerdi. Öyle değil mi? Bu yüzden en basit seçeneği 

seçtiler. Kendilerini tanrı mertebesine yükselttiler, bir din kurdular ve herkesi 

kendilerine dua etmeye zorladılar. Sadece dua etmekle de kalmadılar, günde birkaç 

kez gayretli bir şekilde dua ettiler ve her hafta tapınaklara gittiler. Yine o zamanlardan 

kalma kubbeli tapınakları görebiliriz. Öyle değil mi? Megalitler ve o zamanlardan 

günümüze kalan diğer pek çok yapı. 
 

Tatiana: Bu yapılar neden böyle bir şekle sahipler? 

 

İgor Mihayloviç: Bu fiziktir. Bu sıradan bir fiziktir, bu nedenle pek çok insan bunu 

bilir ve anlar. Ancak mesele şu ki, yapılar bugüne kadar bu şekilde kalmıştır. Biz bir 

nevi enerjiyi iletiyoruz, bir yapı ise onu topluyor ve aktarıyor - bu şekilde daha kolay 

ve daha az kayıp oluyor. Yine bu antenler ve daha pek çok şey. 

 

Peki bu dinlere başka ne kattılar? Daha önce de söylediğimiz gibi, insanları Tanrı'ya 

götüremeyecekleri doğaldır, ama böyle bir amaçları yoktu. Onlar için önemli olan 

insanların dikkatlerini vermeleri, ödeme yapmaları. Bu yüzden daha gayretli dua 

edenler ve onlara daha sadık olanlar ve diğer insanlar bunu fark ettiğinde, Apexianlar 

bu kişileri diğerlerinden üstün tuttular. Hayatlarını daha iyi, daha zengin, daha onurlu 

hale getirdiler ve diğer insanlara komuta etmelerini sağladılar.  
 

Daha sonra, hatırladığım kadarıyla, yaklaşık olarak yirmi beşinci bin yılın ortalarında, 

Apexianlar bir rahipler sınıfı oluşturdular ve böylece onları kendileriyle insanlar 



arasında aracılar haline getirdiler. Sonra insanlar ritüeller, kurban ritüelleri 

gerçekleştirmeye başladılar. Herkesin bildiği gibi, yani bu konuya meraklı olanların 

bildiği gibi, Apexianlar insanları sadece zihinsel olarak, dikkatimizi çekerek değil, 

aynı zamanda gerçekte de tüketiyorlardı. Yani insan onlar için bir lezzetti, bu yüzden 

insanları da kurban ettiler. Bu böyle devam etti. 
 

Bununla birlikte, kendilerini Apexianların hizmetine verenler, rahipler ve ulusların 

yöneticileri oldular ve herkes "tanrının verdiğini", tanrıların aslında insanlara 

zenginlik, iyi yaşam ve sağlık verdiğini gördü. Ve gelişmişlik düzeylerini göz önünde 

bulundurarak, karşı çıkanları, öfkelenenleri, şüphe duyanları kolayca görebiliyorlardı 

ve bu tür insanları yine halkın içinde cezalandırdılar. Bu "tanrıların" ayrıca 

cezalandırdığı anlamına mı geliyor? Sadece yüceltmekle kalmazlar, aynı zamanda... 
 

Zhanna: Cezalandıran tanrılar.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ayrıca cezalandırıyorlar.  
 

Tatiana: Bu çok ilginç. Görünüşe göre bunun yankıları bugün de var, çünkü "size 

maddi faydalar sağlayan bir tanrı var, eğer ona sadık kalırsanız, tanrıdan korkarsanız 

bu tanrının özel bir lütfudur." Aynı şekilde, pek çok insan "Tanrı aslında sevgi dolu 

ama neden aynı zamanda hiddetli, kızgın ve öfkeli? Neden böyle?" Ve işte bunun 

yankıları. 

 

İgor Mihayloviç: Bu o zamanlardan kaynaklandı. Oysa, yine, peygamberler geldi ve 

İlimi getirdi; Tanrı'nın sevgi dolu olduğunu ve anlaşmazlıklarımızın ve savaşlarımızın 

tam olarak bilincimizin ya da şeytanın ya da ona ne dersek diyelim, hileleri olduğunu 

söylediler. Başka bir deyişle, bunu yapmamız kendi hatamızdır. Çünkü şeytan bile 

sadece fısıldar. Bize vesvese verir ama bunu yapmamız için bizi zorlamaz. Neden? 

Seçme özgürlüğü. Bunu kendimiz yapıyoruz. Apexianlar bile insanları zorlayamadı. 

Sadece onları kandırdılar ve sömürdüler. Bu yüzden bugüne kadar bu gelenek 

korunmuştur. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, bu gezegende ilk yozlaşma 

meydana geldi ve bunu yapanlar da Apexianlardır. Bu komik ama doğru. 

Tatiana: Ve ilk yozlaşanlar güneşe daha yakın olmak isteyenler oldu. Deyim 

yerindeyse güneşte bir yer aradılar. 

 

İgor Mihayloviç: Tanrıya daha yakın. Evet, tanrıya daha yakın, varoluşlarının iyi 

koşullarında. Böylece insanlar dikkatleriyle kendi yaşam koşullarını satın aldılar. 

Deyim yerindeyse rütbeleri, toplumdaki statüleri, zenginliği, sağlığı satın aldılar - bu 

sıradan bir yolsuzluk. 

 

Tatiana: Bu çok zor bir hikaye çünkü anlıyorsunuz, bu Apexianlara nasıl karşı 

koyabilirsiniz ki? Son derece teknolojik bir uygarlık gördüğünüzde bu imkansız. 

İgor Mihayloviç: O zamanlar insanlar onlara karşı koyamazdı, bu gerçekçi değildi. 

Şimdi bile - Tanrı korusun. Biz insanlık olarak, evet, nükleer silahlarımız ve daha pek 

çok şeyimiz var ama onlarla kıyaslandığımızda, özür dilerim, karıncayız. 



Tatiana: Ama Tanrıya şükür, Anunnaki geldi.  

 

İgor Mihayloviç: Ama Tanrıya şükür, Anunnaki var. Doğru. 
 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Dolayısıyla bu da iyi bir şey. Ve daha sonraki gelişime bakarsak, 

insanlık Anunnaki sayesinde Apexianlardan, Apexianların yandaşlarından 

kurtulduktan sonra, onların rahipleri kaldı... 

 

Tatiana: Teknoloji de, onların yankıları (İgor Mihayloviç: Onların teknolojisi tabii 

ki), tabii ki, kesinlikle bunu paylaştılar... 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Ve bu bilgi sayesinde Atlantis kuruldu. Atlantis 

hakkında konuşmayacağız. "Atlantis. Ölümsüzlük Arayışındaki Elit" adında güzel bir 

video var. Öyle değil mi? İlgilenenler izlesin, arkadaşlar. Bu konuda çok şey açıklıyor. 

Yani aslında bu filmde anlatılan noktaya geliyoruz: El'in çocukları eğlendikleri zaman, 

tüm insanlığın genetik modifikasyonlarını yapmaya başladılar. Başka bir deyişle, 

insanları ırklara böldüler ve onlara belirli özellikler bahşettiler. Ve en zeki 

oğullarından biri, bir ulus, en zeki ulusu yarattı, bunun sayesinde oyunlarında 

kardeşlerini yendi. Nasıl bittiğini biliyoruz. 

Tatiana: Bu ulus ne için ayrıcalıklıydı? Onu özel kılan neydi? 

İgor Mihayloviç: Kimseyi incitmemek ya da kırmamak için nazikçe ifade etmeye 

çalışacağım. Arkadaşlar, bu doğrulanabilir ve teyit edilebilir. Bugün hala tüm insanlık 

arasında hakim olan bu millette, bu gerçekten doğrudur. O zaman da hakim olmaya 

başladılar, bugün de hakim olmaya devam ediyorlar. Genetik modifikasyon sırasında 

Apexian genleri, yani Apexian kodu onlara yerleştirildi. Dört Apexian dişisinden dört 

gen alındı ve yerleştirildi. Başka bir deyişle, dört tip var. Ve bu genler sadece anne 

tarafından aktarılıyor. 

 

Bununla birlikte, bir gen daha alındı. El'in bu oğlu, deyim yerindeyse, onu çok yüksek 

rütbeli bir Apexian'ın mezarından aldı. Bu bir üstünlük genidir, tam olarak bir erkek 

bireye yerleştirdiği elitist bir gen. Diğer genlerden farklı olarak bu gen erkek soyu 

üzerinden ve sadece erkeklere aktarılır. Eğer kadınlardan gelen o dört gen sadece anne 

soyu üzerinden aktarılıyorsa ve sadece kadınlar aktarabiliyorsa, bir erkek 

aktaramıyorsa, bu durumda tam tersi oluyor. Ama bu gen diğerlerine göre daha 

üstündür. Dişi olan genleri alırsak, yani dört türden birini alırsak, onlar aslında bu 

ulusu tüm diğer ulusların üzerine çıkardılar. İnsanlar çok daha zeki hale geldi. Ve 

bugüne kadar da entelektüel yeteneklerinde üstünlük sağladılar. Erkek soyu 

aracılığıyla aktarılan gen ise çarpıcı bir şekilde farklıdır. Çünkü bu gene sahip olan 

erkeklere sıra dışı yetenekler, diyebilirim ki zihinsel yetenekler kazandırdı. 

 

Basit bir örnek. Bir erkek bu genin taşıyıcısı ise ve düzgün bir şekilde gelişiyorsa, 

içinde on kişinin bulunduğu bir odaya girdiğinde, herhangi birini kolayca karakterize 



edebilir; insanları hissetmeye ve algılamaya başlar. Bilirsiniz, böcekler arasında bir 

bağlantı vardır. Böcekler birbirlerini hissedebilirler, hem de çok uzak mesafelerden. 

Yani bu gen sayesinde o insanlarda da benzer bir yetenek ortaya çıktı. Bu onları 

gerçekten diğerlerinden çok daha üstün kılıyor. Neden? Çünkü her şeyi algılıyor, 

anlıyor ve hissediyorlar. 

Tatiana: Belki, öngörü yeteneğine de sahiptirler. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Öngörü.  

 

Tatiana: Olayların ve insanların.  
 

İgor Mihayloviç: Tamamen farklı bir şekilde algılarlar. Bilinçleri farklı çalışır. 

Diyelim ki çok daha üretken. Bizim göremeyeceğimiz şeyleri görürler. Dolayısıyla 

böyle bir yetenekleri var. Doğal olarak, bu tür insanlar ülkeleri, ulusları ve herkesi 

kolayca yönetebilirler. Ayrıca, rahip sınıfında, bu belirli insanlar deyim yerindeyse 

sonuncu olmaktan çok uzaktır. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, üstünlük geni (ya da her ne deniyorsa) taşıyıcılarından 

farklı olan ulusun geri kalanı hakkında konuşursak, hepsinin dört dişiden 

kaynaklandığı ortaya çıkıyor? Bunlar dört tip insan mı? 

 

İgor Mihayloviç: Dört tip, evet. Her yerde, görüyorsunuz, şöyle söyleyeyim: dört tip 

her yerde, hayvanlar, insanlar ve diğer herkes arasında. Elbette.  
 

Tatiana: Bu çok önemli. Bu ilginç, çünkü ruh dolu varlıklar için dört türün bir tür şey 

olduğunu, nasıl dağıtıldığını anlıyoruz. Ama bu durumda bu nedir? Bir tür sosyal 

derecelendirme mi yoksa başka bir şey mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda, tam tersi. Bakın, sadece açıklayacağım. Tamam mı? 

Diyelim ki, bizim bakış açımızdan değerlendirirsek, birinci tip aslında Tanrı'dan çok 

uzakta olan insanlardır. Dördüncü tip ise bu şekilde doğmuş olanlardır; Tanrı'ya çok 

yakındırlar, hisler aracılığıyla Ruhsal Dünya'ya dair gelişmiş bir algıya sahiptirler. 

Oysa, Apexianları ele alırsak, onların ilk tipi entelektüel olarak en gelişmiş olanıdır. 

Ve daha sonra daha aşağı seviyede olanlar vardır. Dolayısıyla, doğal olarak, kendi 

derecelendirmeleri vardır. 

 

Tatiana: Dolayısıyla onlar sistem için ilk olanlardır, kabaca konuşursak, bu 

hiyerarşide bir nevi ilk olanlardır. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, ilk olanlar sisteme daha yakın. Esasen, buna bakarsak, biraz 

benzer, öyle değil mi? Ama tek bir şey var, ben bunu normal bir piramitle 

karşılaştırırdım, tamam mı? Bu aslında normal bir piramit, onlara daha yakın. Onların 

dördüncü tipleri en altta; dördüncü tip bile değil, bu yanlış olur. Neden? Çünkü bütün 

ulus bu genin taşıyıcısı değil. Diyelim ki, ulusun yaklaşık yarısı bunun taşıyıcıları. 

Yani Apexian koduna sahip olmayanlar en altta. Onlar tam olarak yukarıda olanlara 

hizmet eder ve onlar için çalışırlar. Onların üstünde dördüncü tip vardır, sonra üçüncü, 



ikinci ve en üstte de birinci. Ama onların üzerinde, hepsinin üzerinde, o elitist kod 

vardır, ben buna böyle derdim. Orada her şey doğrudur. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Apexian uygarlığının aslında o kadar sürü halinde yaşayan 

ilişkilere sahip olduğunu düşünürsek...   

 

İgor Mihayloviç: Hayır, sürücül değiller, bir toplulukları var. Çok organizeler. 

Karınca yuvasına bakalım, arılara bakalım, kimi alırsak alalım.  

Tatiana: Doğadaki başka her şey gibi, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bir aslan sürüsüne ya da maymun çetesine bakalım - her 

şey yerli yerindedir. Çok sıkı ve uyumlu bir topluluk oluştururlar. Bir lider vardır, bir 

maiyet vardır ve bir de diğer herkes vardır. Apexianlar da tam olarak bu şekle sahipler. 

Bizde de böyle değil mi? Evet, insanlar çok fazla bölünmüş durumda, ama yine, yapay 

olarak bu hale getirildik. Geçmişte ise tam tersine birlik içindeydik. Tekrar soruyorum, 

neden? Çünkü biz ruh doluyuz, sadece can verilmiş değiliz. Bu nedenle doğal bir 

eğilimimiz var ve hepimiz birleşik bir aile olmamız gerektiğini anlıyor ve biliyoruz. 

Oysa bilinçten gelen ve bizi ayıran şey - kavgalar, çekişmeler, bencilliğimiz - bu 

yanlıştır. Ve herkes bunun hakkında konuşuyor ve bunu biliyor. Ama ne yazık ki daha 

fazlası yapılmıyor.   

İşte bu yüzden koşullara ihtiyaç vardır. Her şey koşullara bağlıdır. Öyle değil mi? 

Tekrar ediyorum, koşullar. Atlantis'in yok olmasından sonra, bu rahip sınıfı ve bu 

Apexian kodunun taşıyıcıları, 6,000 yıl boyunca izole bir şekilde var olmaya 

zorlandılar. En büyük bilgi ve gizemlere sahip olan Agartha'yı oluşturdular. Bu 

gerçekten de böyledir. Bugüne kadar pek çok gizemi ve pek çok bilgiyi sakladılar. 

Tatiana: O içi boş Dünya, tüm bu teknolojik...  
 

İgor Mihayloviç: İçi boş Dünya bir efsanedir. Ama gerçekle yüzleşirsek, ne görürüz? 

Devasa mağaralar, bu ulusun bunca zamandır var olduğu bütün yeraltı şehirlerini 

görürüz. Ve insanlar bunu bilmiyor mu? Biliyorlar. Özür dilerim, tüm kıtalar bile bu 

mağaralarla birbirine bağlı, tüm kıtalar. Öyle değil mi? Evet, öyle. Bunu herkes 

biliyor. Herkes Agartha'yı duydu. Herkes yeraltında yaşayan insanlar olduğunu duydu. 

Bu bilgi günümüze kadar gelmiştir ve buna dair pek çok kanıt vardır. Çünkü bu 

mağaralar yapay olarak yaratılmıştır. Tabii ki doğal olanlar da var, ama çoğu yapay. 

Bunları bu kadar çok miktarda kim yaratabilirdi ve ne kadar zamana ihtiyaç vardı? 

Yine, teknolojik olarak gelişmiş bir uygarlık olmalıydı ve onlar bunu gösterdiler.   

 

Tatiana: Onların soyundan gelenler bu teknolojiler hakkındaki bu bilginin taşıyıcıları 

mı? 

 

İgor Mihayloviç: Bugüne kadar. Ve bugün de o elitist bir ulus. Nasıl çarpıttığınızın 

bir önemi yok, ama bu doğru. 

 



Tatiana: Şimdi bazı dinlerin neden teknolojik gelişmeyi ve bilimi durdurduğu 

anlaşılıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Dürüstçe konuşalım: tam olarak bu ulus dinleri yarattı, 

onları şekillendirdi. Neden mi? Çünkü öyle olduğunu biliyorlardı, onlara öyle 

öğretilmişti. Ve bu bilgi bugüne kadar varlığını sürdürdü. Sadece koşullar böyleydi. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Peki 6,000 yıl sonra bu koşullardan çıkmayı nasıl başardılar? 

 

İgor Mihayloviç: Kolay. Belirli koşullar yaratılır yaratılmaz ve... Gerçekten çok basit. 

Diyelim ki geceleri dışarı çıkabiliyorlardı. Dışarı çıktıklarında, bazı insanlarla temas 

kurma fırsatı buldular. Doğal olarak herkesten çok daha zekiydiler. İnsanların 

bilmediği en büyük gizemleri açığa çıkarabildikleri açıktı. İnsanlığın ayartılması ve 

zayıflatılması. Ayrıca genel koşulları yaratan Allat'hiara'nın zayıflaması. Bu tam 

olarak 6,000 yıl önce ortaya çıkmaları gerçeğine yol açtı. Ve biz hemen ne gördük? 

Hemen rahiplik kurumlarının oluşumunu gördük. Apexianların yaratmış olduğu şeyi 

gördük. Ama, biliyorsunuz, yine, bunun iyi ya da kötü olması vs. Bunun için kimseyi 

suçlayamayız. Neden? Çünkü onlar bu koşullar altında yaşadılar. Bunu doğal olarak 

algıladılar. 

 

Tatiana: Başka bir yol bilmiyorlardı, elbette. 

 

İgor Mihayloviç: Başka bir yol bilmiyorlardı. Tabii ki. Yine, bilgilerini, bildikleri şeyi 

için, inandıkları şey için kullandılar ve yetenekli oldukları şeyi yaptılar. Aslında, evet, 

modern dünyamızı, tüketimci formatı yaratanlar tam olarak onlardı. Ama başka bir yol 

bilmiyorlardı. Bütün mesele bu. Daha sonra, aslında diğer dinleri şekillendirdiler ve 

onları bu formata uyacak şekilde uyarladılar, bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. 

Evet, bu böyle. 

 

Ama, öte yandan onlar sayesinde insanlık bugün hala tüketimci formatta bile varlığını 

sürdürüyor. Evet, her zaman savaşlarımız var, ama bu da tüketimci formatın 

biçimlerinden biri. Yine de hala hayattayız. Maneviyatı kaybettiğimizde ve tüketimci 

format bize geldiğinde, onu destekledik, kabul ettik, hepimiz kabul ettik, öyle değil 

mi? 

 

Tatiana: Seçimimizi onayladık, doğru..  

 

İgor Mihayloviç: Seçimimizi onayladık ve bu formatta yaşamaya başladık. İçimizde 

ne ortaya çıktı? İçimizde ne baskın olmaya başladı? Hayvan, en sıradan hayvan. Doğal 

olarak, uzun zaman önce birbirimizi öldürmüş olurduk. Neden öldürürdük? Basit bir 

soru. Tarihe bakarsak ve izini sürersek, her zaman ve her yerde yöneticilerin yanında, 

aslında bu tarihi yaratan, o zamanların en zeki insanları vardı. Dürüst olalım. Öyle 

değil mi?    

 

Tatiana: Öyleyse, 6,000 yıl boyunca, esasen organize olmayı başardılar. 



İgor Mihayloviç: Ve gücü elinde tutmayı.  

Tatiana: Ve gücü elinde tutmayı. Ve bu büyük bir yetenek.  

İgor Mihayloviç: Evet. Muazzam bir yetenek. Şöyle söyleyeyim: Yaratıcı Toplum'da 

insanlık için en gerekli kişiler de onlar olabilir. Neden mi? Çünkü her şeyden önce 

onlar kelimenin tam anlamıyla yetenekli liderlerdir. Onlar harika organizatörlerdir. 

Ayrıca, onlar en zeki insanlardır. Gururlu olmanın bazı insanlara batabileceğini 

anlıyorum. Ancak gerçekle yüzleşirsek, onlar gerçekten de en zeki olanlardır. Apexian 

genlerinin taşıyıcısı olan bu ulusu dışlarsak, toplam zekamızın en az yüzde 25'ini, hatta 

daha fazlasını kaybederiz. Yüzde 50 demekten korkuyorum ama yüzde 25 olduğu 

kesin.   

Bu bir taraf. Diğer tarafı ise insanları organize etmenin son derece zor olması, öyle 

değil mi? Herhangi bir işletmeye ya da başka bir yere bakalım: eğer bir insan bu 

yeteneğe sahip değilse, o zaman küçük bir işletmede bile insanları bir şekilde işlerinde 

senkronize etmesi son derece zordur. Öyle değil mi? Oysa bu insanlar, çok sayıda 

insanı yönetiyor.   

Tatiana: Bu da bu genin, bu kodun etkisi mi? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, öyle. Yine, kesinlikle bir yan etkisi vardır. Birincisi, özellikle 

birinci ve ikinci tip taşıyıcıların empatileri önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Dolayısıyla 

onların mantığı bizim vicdanımızdan, acıma duygumuzdan ya da başka bir şeyden 

üstün geliyor. Yani tüketimci formatta bütün bunlar doğrudur, buna itiraz edemezsiniz, 

böyle olması gerekir, tıpkı herhangi bir hayvanda, diyelim ki toplulukta olduğu gibi. 

Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle. Bununla birlikte, bu kitleleri kontrol etmek açısından 

çok etkilidir. Evet, nahoş bir durum ama bu böyle.   

 

Tatiana: Başka bir deyişle, içlerinde bir tür bağlayıcılık, kaynaştırıcılık var.. 

İgor Mihayloviç: Büyük ölçüde. Bunun en uyumlu uluslardan biri olduğunu 

söyleyebilirim. Ama bir ayrım da yapmak gerekir. Yine, bu kodların taşıyıcısı olanlar, 

bunları taşımayanlara göre - yani kendi milleti, ama taşıyıcısı olmayanlara göre - daha 

uyumludur. Bu orada çok farklı bir şey. Oysa, taşıyıcılar, yaratılmış olanların 

doğrudan torunları, yine de bir şekilde bir arada kalmaya çalışıyorlar. Ve genetikleri 

konusunda çok titizler.   

Elbette bunun bir yan etkisi de var. Çok çeşitli genetik hastalıkları var, bağışıklık 

sistemi zarar görüyor. Bazı taşıyıcılar çok yüksek zekaya sahipse, maalesef birbirine 

karışmaları nedeniyle yan etki olarak tam tersi bir şey oluyor. Gen mevcut, her şey 

mevcut, ancak zihinsel bir zayıflık gelişiyor. Ya da söylendiği gibi Allah korusun 

böyle bir sürü patoloji. Ne yapabilirsiniz, her şeyin bedelini ödemek zorundasınız. 

Yine, tam olarak bu bozuk genlerin birikimi diyebilirim...   

Tatiana: Programlamada hatalar.  

 



İgor Mihayloviç: Doğru. Evet, bu ulusun birden fazla kez "darboğazdan" geçmesine 

ve nüfuslarının keskin bir şekilde azalmasına neden oldu. 

 

Zhanna: Bu aynı zamanda bir kendini - düzenleme yöntemidir. 
 

İgor Mihayloviç: Bu elbette doğaldır. Yine, aynı şeyi karıncalar arasında da 

gözlemliyoruz. Eğer onlar için koşullar yaratırsanız, sayıları dramatik bir şekilde 

azalacaktır. Öyle değil mi? Her şey koşullara bağlı. 

 

Zhanna: Bu da Apexian geninden kaynaklanıyor. Çünkü Apexianlar da sistemin bir 

parçası. Ve sistemin her zaman kendi süreçlerini düzenlediği ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette.  

 

Tatiana: Ama iyi haber var. Yaratıcı Toplumda, tüm bu genetik sorunları 

çözümlemek mümkün. 

 

İgor Mihayloviç: Mümkün. Ama bunun için, o insanların bütün topluluğa son derece 

faydalı olacağı Yaratıcı Toplum inşa edilmeli. Ayrıca, Yaratıcı Toplum'da genetik o 

kadar geliştirilebilir ki "darboğazlara" gerek kalmaz, ayrıca bu ulusun artan nüfusu 

sadece bir artı olur. Neden? Çünkü... 

 

Zhanna: Evet, ve tüm hatalar ortadan kaldırılabilir. 
 

İgor Mihayloviç: Tabii ki. Her şey mümkün. Ama bunun için Yaratıcı Topluma 

ihtiyaç var. İlginç olan başka ne biliyor musunuz? Bu ulus içindeki insanların çoğu, 

yoksul insanların olmayacağı bir hayatın hayalini kuruyor. 

 

Tatiana: Oh, İgor Mihailoviç, elbette. Kesin, aslında...  
 

İgor Mihayloviç: Çok yüce fikirler, doğru fikirler.   
 

Tatiana: Evet. Onlar aslında gelecek olan kişiyi ve gelecek zamanı bekliyorlar, buna 

Altın Çağ diyelim. 

 

İgor Mihayloviç: Altın Çağ. 

 

Tatiana: Evet. Uluslarında hiç yoksul kalmadığında, herkes bolluk içinde yaşadığında 

ve bu onlara kutsal kitaplarını incelemeleri, doğru ve dürüst yaşamaları için muazzam 

miktarda zaman kazandırdığında... 

 

İgor Mihayloviç: Rüyalar ve dilekler aslında iyi.  

 

Tatiana: Evet, iyi olanlar.  
 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, manevi taraf hala içlerinde gömülü olan genlere 

üstün geliyor. İnsanlar yine de manevi olan için çabalar. Öyle değil mi? 



Tatiana: Doğru, en ilginç şey de bu. Yeraltından çıkan ve şimdi Apexianların bu 

koduyla yaşayanlarla ilgili olarak - diyelim ki onlar için ruhsal olarak kurtuluşa ermek 

daha mı zor? Başka bir deyişle, kurtuluş için bir şansları var mı? Soru bu. Altı bin yıl 

önce yeraltında olanların kurtuluş şansı var mıydı? Ve günümüzde bu Apexian 

kodunun taşıyıcıları için kurtuluşa ermek daha mı zor? 

 

İgor Mihayloviç: Günümüzde, bu kodun taşıyıcısı olanlar için kurtarılmak çok daha 

basit ve kolaydır. Neden mi? Yetiştirilmede hoşgörü var, koşullar biraz daha farklı. 

Altı bin yıl boyunca yeraltında var olmaya zorlananlara gelince, onların bir şansı var 

mıydı? Elbette vardı. Fakat koşullar farklıydı. Çok şey öğrenmek zorundaydılar. Ama 

şöyle söyleyeyim: bugüne kadar bu ulusta sürekli öğrenme ve gelişme geleneği var. En 

küçük yaştan itibaren çocuklara çok ağır yükler yükleniyor, ama aynı zamanda diğer 

uluslara göre çok daha yüksek bir öğrenme yatkınlıkları var. Bundan dolayı... Ama 

manevi olarak gelişebilirler mi? Elbette, gelişebilirler. Diğerlerinden daha kötü değil. 

 

Tatiana: Bilincin her zaman insanları şu ya da bu şekilde bölmeye çalışması çok 

ilginç: "Bazıları daha iyi, bazıları daha kötü, bazıları hiyerarşik statüde daha yüksek, 

bazıları daha düşük." 

 

İgor Mihayloviç: Ama dur, neden bölmek? Hangi hiyerarşiler? Gerçekle yüzleşirsek, 

onlar çok daha yüksekler. Neden? Çünkü aslında dünyayı onlar kontrol ediyor. Ama 

bu adil. Bu adil, dostlar. Öyle. Etrafınıza bakın. Bu onların muazzam avantajlara sahip 

oldukları anlamına geliyor. Değil mi? Başka kimsede olmayan genlere sahip oldukları 

için onları suçlamak sadece kıskançlıktır. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: Evet. Aramızda kimin bazı genleri yok ki? 

 

İgor Mihayloviç: Ve aramızda genetiği modifiye edilmemiş olan kim var? Şu anda 

var olan tüm uluslar (hala hayatta olan küçük, çok küçük bir grup insan hariç), 

neredeyse hepimizin genetiği değiştirilmiş durumda. Demek istediğim, Atlantislilerden 

gelen saf genden çok az var. 

 

Tatiana: Öyleyse, aslında, bilincin çerçevesi içinde, sistemin çerçevesi içinde, elbette 

çok fazla ... 

 

İgor Mihayloviç: Bölme noktaları, doğru.   

 

Tatiana: Böyle bölme noktaları. Ama hepimizi bileştiren şeyin çerçevesi içinde - en 

önemli olanın varlığı...  
 

İgor Mihayloviç: İnsan ruhu. 
 

Tatiana: Ruh, bizler ruh ile dolu varlıklarız.  
 

İgor Mihayloviç: Hepimiz… hepimiz aynıyız. Tek bir aileden başka bir şey değiliz. 

Ve bu önemli. 

 



Tatiana: İlginç olan şu ki, İgor Mihayloviç, sonuçta Apexianlar kendi zamanlarında 

en önemli şey ile, Vril'in enerjisiyle, Vril'in gücüyle ilgilenmeleriyle tanınıyorlardı. 

Ama eğer dünyadaki her birimiz dikkatimizi ruha yöneltmezsek, eğer bir başkasının 

dikkatini çalarsak, birbirimizin dikkatini çaldığımızda Apexianlardan nasıl daha iyi 

oluruz? 

 

İgor Mihayloviç: Biz hiçbir şekilde daha iyi değiliz. Dostlarım, aramızda kim 

başkalarının ilgisini çekmeye çalışmıyor ki? Dürüst olalım. Kendilerini hiç 

gözlemlememiş ve bunu ilk kez duyan bazı insanlar şöyle diyecektir: "Ben 

gözlemlemiyorum. Neden başkalarının ilgisine ihtiyaç duyayım ki?" Bir bakalım: 

"İnsanlar benim hakkımda ne düşünecek? O insanlar ne diyecek?  Dikkatleri nasıl 

üzerime çekebilirim?" Değil mi? Ve daha pek çok şey. Evet, bu bencilliktir. Basitçe 

söyleyelim. Bencillik bu gezegendeki her insanın doğasında vardır. Oysa bencillik o 

dipsiz fıçıdan başka bir şey değildir, bilirsiniz, tüm dünyanın ilgisini sadece kendi 

fıçımızda toplamaya çalıştığımız yer. Öyle değil mi?    
 

Tatiana: Öyle. Ayrıca, biliyorsun, İgor Mihayloviç, teknolojiden bahsettik ve şimdi 

insan tarihe biraz daha farklı bir şekilde bakıyor. Çünkü insan şöyle düşünüyor: Evet, 

Yaratıcı Topluma iyi hizmet edebilecek teknolojilerimiz var. Ne olabilir, bilmiyorum, 

bir barsak suyla veya başka bir şeyle çalışan araba veya birisi kanseri iyileştirir, 

prensipte hastaları iyileştirmeye yardımcı olabilecek keşifler zaten olmuştur. Ama 

sonra insan fark ediyor ki dünyamızda bambaşka bir seviyede teknoloji hakkında bilgi 

var (İgor Mihayloviç: Tabii ki), bambaşka bir türde teknoloji... bu da fırsatları 

inanılmaz derecede genişletiyor. 

İgor Mihayloviç: Farklı seviyeden.  

Tatiana: Farklı seviyeden. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, teknoloji var.  
 

Tatiana: Bir de şu soru var İgor Mihayloviç: Bu genin taşıyıcısı olan insanlar 

döngüsellikten ve şu anda gezegenimize neler olduğundan haberdar mı? 

 

İgor Mihayloviç: Şu anda gezegenimize neler olduğuna gelince, bunu kesinlikle 

biliyorlar. Döngüselliğe gelince... Gördüğünüz gibi, onlar da bizim yaşadığımız 

koşullarda yaşıyorlar. Çoğumuz döngüsellikten haberdar mıyız? Dürüst olalım. Sadece 

birkaç kişi. Beynimiz ustalıkla yıkanıyor, biliyorsunuz. Her bilgi kaynağı bize sadece 

bilmemiz gerekeni söylüyor, daha fazlasını değil. Bize çeşitli düşünceler empoze 

ediyorlar, biz de bunları kendimizinmiş gibi kabul ediyoruz; yanlış yönlendiriliyoruz - 

bu anlaşılabilir bir durum, bu tüketimci bir format. Her yerde insanların bilinçleri 

manipüle ediliyor. Bu çok kârlı değil, dahası döngüselliğin ne olduğunu gerçekten 

anlamadılar ve bilmiyorlardı. Bu yüzden iklim değişikliğinin nedenine dair yanlış 

teoriler ortaya attılar. Ve bunlardan biri de çevre sorunudur. Anlıyor musunuz? 

"İnsanlar olarak biz bu koşulları yarattık, çevreyi bozduğumuz için iklim değişti." 

Bugünlerde hakim olan fikir bu. 

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, aslında mevcut olayların çevreyle değil, döngüsel 

süreçlerle bağlantılı olduğu mesajını iletmenin en iyi yolu nedir ve şimdi sadece bir 

ulusun değil, tüm insanlığın bu "darboğazdan" geçeceğini söyleyebiliriz... 

İgor Mihayloviç: Bu sefer değil. Katılmıyorum Tatiana. Bu kez darboğaz kapanacak, 

gidecek hiçbir yerimiz olmayacak. Her şeyi gayet iyi görüyoruz. Çevrenin etkilediği 

şey, gezegenimizin bağışıklık kaynaklarını tüketmiş olmasıdır. Bu döngüden geçmek 

son derece zor olacak. "Nüfus azalacak ama hepimiz var olmaya devam edeceğiz" gibi 

bir durum söz konusu değil. Burada benim de bir sorum var: "Nüfus azalacak ama 

hepimiz var olmaya devam edeceğiz" ne demek? Bilinç der ki, "Bu kesinlikle ben 

olacağım" ya da "Bu sen olacaksın" - bilincinizin size söylediği budur. Size 

söylemiyor ama başkalarına söylüyor. Değil mi? 

Bu nedenle insanlar tüm bunları doğru değerlendirmezler. Çünkü bilincimiz 

aldatıcıdır. İşte en kötü canavar burada, bazılarımızın içinde bir yerde değil, 

arkadaşlar, bazılarımız suçlu, ama herkesin içinde. Sebep bir ulusun içinde bir yerde 

değil, her birimizin içinde dostlar. Herkesin içinde bir canavar var ve içimizdeki kodlar 

ne olursa olsun bu canavar aynı. Anlıyor musunuz? Yine insanlar "mavi kan" diyor. 

Öyle değil mi? Ama kimin mavi kanı vardı? 

Tatiana: Bunların krallar, elit olduğuna inanılıyordu. 
 

İgor Mihayloviç: Oysa bu gerçekten elit. Eğer dürüstçe bakarsak, onlar modern 

dünyanın elitidir. Ama mavi kana sahip değiller. Onlar sadece mavi kana sahip 

olanların kodlarına sahipler. Anlıyor musunuz? Arkadaşlar, bunun nedeni tam olarak 

Apexianların Evrene ait bir ırk olmalarıdır. Çok uzun zamandır yıldızlararası uzayda 

yaşamaktalar.  

 

Tatiana: Bu arada, kanımız bu gezegende meydana gelen elektromanyetik süreçler ile 

çok sıkı bir şekilde bağlantılıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Bu nedenle demir içimizde yaygındır. Bu nedenle kanımız 

kırmızıdır. Çünkü elektromanyetik alana çok bağlıyız. Ama eğer biz insanlar olarak, 

dünyalılar olarak, en azından gezegenimizin ötesine geçersek, yani daha uzak bir yere 

ya da daha iyisi güneş sisteminin ötesine geçersek, o zaman birkaç nesil sonra tam 

anlamıyla ne olacak? 

 

Zhanna: Adapte olma. 
 

İgor Mihayloviç: Ve kanımız... 
 

Tatiana: Biraz farklı. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru, biraz farklı. Neden? Çünkü oksijen taşıyıcı olarak demir 

değil, bakır alırız. Ve kanımız mavi olur.   
 

Tatiana: İlginç. 



Zhanna: Doğada her şey dönüşür. Öyle bir olgu yok ki... Eğer bir ihtiyaç ortaya 

çıkarsa, her şey olması gerektiği gibi olur. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey insanın içinde gömülüdür. Hatta diyebilirim ki insansılar 

evrimleşmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Her türlü koşula uyum 

sağlayabilecek kapasitedeyiz, öyle değil mi? 

 

Zhanna: Öyleyiz. 
 

Tatiana: İlginçtir ki, bir önceki videoda Apexianların, ruhu olmayan yaratıklar olarak, 

bu uyum sayesinde hayatta kalabildiklerini ve bir uygarlık haline gelebildiklerini 

tartışmıştık. Ve burada anlıyorsunuz ki, kesinlikle, Apexianların bu kodu insanlara bu 

uyumu veriyor, insanlara bu örgütlenme yeteneğini veriyor. Bu arada, diğer kodların 

taşıyıcıları, bilirsiniz, hem yaparız hem aynı anda şüphe ederiz ve bu bizi çok 

durdurur. Bu yüzden böyle özelliklerimiz olduğunun farkında olmalıyız. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim: evet, birbirine bağlı 

uluslar, etnik gruplar ve benzerleri var. Ama herkes bunlardan uzak. Neden uzak? 

Buna gerek yok. Herkes hala daha bencil olmaya devam ediyor. Oysa bu insanların 

durumunda, topluluk kişisel egoya üstün gelir. Hepimizin onlardan öğreneceği bir 

şeyler var. Her şeyden önce, bilgiye, kendini geliştirmeye ve kendi aralarında 

dürüstlüğe susamışlık. Açıkçası, diğerlerine karşı değil. Ama, özür dilerim, kim bu 

şekilde yaşamıyor ki? Ne tür bir topluluk? Sanki, "Bizim topluluğumuz en önemlisidir, 

diğer her şey ise..." Herkesin yaptığı şey bu, değil mi? Tüketimci bir formatta. 

 

Tatiana: Sadece bazı insanlar için topluluk tek bir birimdir, hatta bazen kendiniz bile. 

 

İgor Mihayloviç: Öyle değil mi? Size söylüyorum, tam olarak. 

 

Tatiana: Doğru. Yani, tek bir birleşik egregor değil, ama bir birim, bir birey bir 

egregordur. 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Yüzde yüz. Ama bir birey, diyelim ki, tüm insanlığı 

birleştiren gerçek bir egregor yaratabilir mi? Elbette yaratamaz. Dolayısıyla hepimizin 

öğrenmesi gereken bir şeyler var. Ama içimizde başka bir yan daha var, her birimizin. 

Bedenlerimiz neye benzerse benzesin, onlar sadece bedenlerdir. Bu yalnızca 

bilincimizin çalışma biçimine ve Şahsiyet olarak bilincimizi nasıl algıladığımıza 

yansır, daha fazlası değil. 

Ama her birimiz hepimiz için ortak olan bir şeye sahibiz - o da ruhtur. Bu İlahi kod, 

hepimizi birleştirir, dostlar. Olabilecek en iyi şey budur. Ve her birimiz birleşmeye, 

farklı bir dünya yaratmaya susamış ve arzuluyuz: yalansız, kötülüksüz ve pisliksiz, 

doğru ve adil bir dünya - Yaratıcı Toplum, hatta daha da iyisi, İdeal Toplum. Çünkü 

hepimiz İdeal Toplumu özlüyoruz. Bilirsiniz, sadece fraktal olarak tekrarlamak için - 

burada Ruhsal Dünya'daki gibi olmalı, bir insanın bir insanla kardeş olduğu ve ne 

yazık ki şu anda olduğu gibi bir canavar olmadığı yer. 



Ve herkesin bir ihtiyacı vardır. Ama biz bunu uygulayamıyoruz. Neden? Çünkü her 

şeyden şüphe duyan ve eleştiren, yine bizi diğerlerinden ayıran ve izole eden bilinç 

önümüzde duruyor. Neden? Çünkü biz maddiyiz. Bilinç hayvani ve geçicidir. Bu 

nedenle Sonsuzluğu anlayamaz. Ve anlayamadığı için de onu reddeder. Öyle değil mi? 

Tatiana: Dahası, herkese yetenekler bahşedilmiştir. Ve bu yetenekler aslında bizi 

ayıran bir şey ya da tahakkümümüzün bir koşulu olmamalıdır. Ancak bu yeteneklerle 

toplumun iyiliği için, bir egregor'un ve birbirimizin iyiliği için hizmet etmeliyiz. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Hepimiz tüm yeteneklerimizi, diyelim ki bizi insan yapan 

her şeyi tek bir para kutusuna koysak, dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edebiliyor 

musunuz? Öyle değil mi? Eğer tüm dikkatimizi dünyamızın refahına ve herkesin 

ruhsal gelişimine harcarsak. Ruhsal gelişim Tanrı için çabalayanlar içindir. En azından 

dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için dünyamızın gelişimine yatırım yapın. 

Kendimiz için olmasa bile en azından çocuklarımız için güvenli hale getirmek için. 

Biliyorsunuz, bilinç her halükarda müdahale ediyor. Ama bunu yapabiliriz, dostlar. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: O koşulları yaratabiliriz, doğru.  
 

İgor Mihayloviç: Yaratabiliriz. Elbette, yapabiliriz. Bunun için aslında ne gerekiyor? 

Sadece birazcık. Hayvanlar olmayı bırakmak. Birilerini ayırmayı ve birilerini bir 

şeylerle suçlamayı bırakmak. Dünyamızın neden böyle olduğu konusunda suçlayacak 

birini aramaktan vazgeçmek ve gerçekle yüzleşmek. Dünyamız böyle çünkü biz 

böyleyiz, dostlarım. Öyle değil mi? Eğer biz değişirsek, her şey değişecektir. Ama bu 

her birimiz değişirsek olur. 
 

Tatiana: Ve her şeyden önce başka bir insanda bir insanı görmek. 

 

Zhanna: Ve kişinin dikkatine değer verir. Değer verir ve gerektiğinde onu ortak bir 

hedefe, birleşmeye, bu dünyayı gerçekten yaratmaya yönlendirir. Ve yukarıda 

bahsedilen tüm kavgalara, çatışmalara (İgor Mihayloviç: Ve bölünmelere), 

bölünmelere ve tüm bunlara değil. 

 

İgor Mihayloviç: Öyleyse dikkate değer vermeliyiz, dostlarım. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet. Ve birbirimiz ile ilginmek. 
  

İgor Mihayloviç: Önemli olan da bu. Eğer birbirimizle ilgilenmezsek, her zamanki 

gibi olacaktır. Birbirimizi dinlemediğimizde, birbirimizle ilgilenmediğimizde şu anda 

olan şey olacak. Dünya, hepimizin eşiğinde durduğumuz şeye doğru bu şekilde 

kayıyor. Ancak tüm bunları önleyebiliriz. Ve bunu yapmak için, Zhanna'nın dediği 

gibi, dikkatimizi gereken yere vermeliyiz. Dikkatimizi birbirimize karşı Sevgi ve 

karşılıklı saygıya verelim. Öyle değil mi? 

 

Zhanna: Doğru. 
 



İgor Mihayloviç: Ve dünyamızın refahı için. Öyleyse dostlar, en azından birbirimizi 

sevmeye başlayalım. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkür 

ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkürler.  
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, Zhanna. 
 

Zhanna: Çok teşekkürler. 
 

İgor Mihayloviç: Hala bir şansa sahip olduğumuz gerçeği için teşekkür ederim. 

Teşekkürler.  

 
 


