
Büyüme Zamanı 
 

Ölünün Mirası videosunda tartışılan konunun devamı. İnsanın ölümden sonraki kaderi 

hakkında. İnsanın ölümden sonraki kaderi hakkındaki bilgiler neden kasıtlı olarak 

çarpıtıldı ve bundan kim yararlanıyor? Altşahsiyetlerin insanın yaşamı üzerindeki 

etkisi ve bu fenomene karşı koyma yöntemleri hakkında. Ölüler neden yaşayanları 

olaylar hakkında uyarır ve ölüler bundan nasıl faydalanır? Görünmez dünyanın sırları: 

Ölüler yaşayanlarla nasıl oynar, onların hayatlarını ellerinden alır?Alt şahsiyetin 

açlığını ortadan kaldırmak neden imkansızdır? İnsanda üçüncü güçlerin tezahürlerini 

gözlemleyen tıbbi uygulamalardan olağandışı vakalar. 

 

İnsanın içinde Tanrı'yı sevmesini yasaklayan kimdir? Ruhsal yolda bir engel nasıl 

yardıma dönüştürülür? Bunlar ve daha birçok soru İgor Mihailoviç Danilov ile 

"Büyüme Zamanı" videosunda tartışılıyor. 

 

#lifeafterdeath #after-deathfate #invisibleworld 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

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

 

SUICIDE. THE AFTER-DEATH FATE 

https://allatra.tv/en/video/suicide-afterdeath-fate  

 

LEGACY OF THE DEAD 

https://allatra.tv/en/video/legacy-of-the-dead   

 

How to Attain Peace? 

https://allatra.tv/en/video/how-to-attain-peace  

 

THE SERVICE 

https://allatra.tv/en/video/the-service  

 

From Hell Into Heaven 

https://allatra.tv/en/video/from-hell-into-heaven  

 

Esoosmos https://allatra.tv/en/book/anastasija-novykh-ezoosmos 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız.   

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, altşahsiyetlerin insan yaşamı üzerindeki etkisi gibi önemli 

bir konuyu ortaya çıkardığınız ve gündeme getirdiğiniz için izleyicilerimiz adına size 

büyük şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu olguyu hem kendimizde hem de diğer 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB
https://allatra.tv/en/video/suicide-afterdeath-fate
https://allatra.tv/en/video/legacy-of-the-dead
https://allatra.tv/en/video/how-to-attain-peace
https://allatra.tv/en/video/the-service
https://allatra.tv/en/video/from-hell-into-heaven
https://allatra.tv/en/book/anastasija-novykh-ezoosmos


insanlarda nasıl tanıyabileceğimize dair verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. 

Ama en büyük minnettarlık, elbette, bu etkiye nasıl direnileceğine dair çıkış yolları 

içindir. Biliyorsunuz, her insanda ne kadar çok Bilgi, anlayış ve kavrayış ortaya 

çıkarsa, bu yapboz parçaları genel bir resme o kadar çok eklenir ve kişi kesinlikle içsel 

özgürlüğü hisseder. Ve sonra, zaten pratikte, deneysel olarak, söylediğiniz şey 

kanıtlanıyor: eğer insan Tanrı'nın Kendisi tarafından yazılmış olan yasaları açıkça 

anlarsa, Tanrı'ya giden yol geniş ve pürüzsüz hale gelir. 

 

Altşahsiyetler, bunların insan yaşamı üzerindeki etkileri ve altşahsiyetlerin nasıl devre 

dışı bırakılacağı hakkındaki bu bilgilerin yüzyıllar, hatta bin yıllar boyunca ne ölçüde 

çarpıtıldığını ve değiştirildiğini ve aslında günümüze sınırlı miktarda, oldukça 

parçalanmış, büyük bir kavram ve anlam değiştirilmesi ile ulaştığını açıkça görebiliriz. 

Ama bu Bilgi anahtarlarına sahip olduğunuzda, kesinlikle gerçek taneyi bulursunuz ve 

neyin ne olduğunu zaten anlarsınız. Ama bu konuda bir soru var İgor Mihayloviç: alt 

şahsiyetler hakkındaki bilgilerin çarpıtılmasına neden bu kadar vurgu yapılıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Bilgi sadece altşahsiyetler hakkında değil, genel olarak insanın 

ölümden sonraki kaderi hakkında ve sıradan dünyevi gözlerle algılayamadığımız o 

tarafı ilgilendiren pek çok şey hakkında çarpıtılıyor. Bu neden böyle oluyor? Deyim 

yerindeyse, soru güzel ama insanların söylediği gibi cevap da apaçık ortada. Neden 

mi? Çünkü eğer insan ölümden sonra kendisine ne olacağının farkındaysa, bu onun 

yaşamındaki pek çok şeyi değiştirir. Neden? Çünkü en önemli olan ve gerçekten de 

tüm dinlerin, tüm dini akımların ve diğer her şeyin temelini oluşturan şey ölümden 

sonraki kaderdir. 

 

İnsan burada sadece kısa bir süre için bulunduğunu anlar, fark eder. Ölümden sonra 

ise, deyim yerindeyse sonsuzluk gelir ve işte soru: insan nerede olacak? Neden? 

Çünkü bir insan Şahsiyet olarak, ya da psikoloji diliyle konuşursak, bilinçaltı 

seviyesinde, varlığının bedenin yaşamıyla sona ermediğini hisseder ve anlar. Ve insan 

burada kaldığı sürenin geçiciliğini anlar. Neden? Çünkü yaşlı insanlara bakarak 

hayatın ne kadar çabuk geçtiğini anlar. Genç olsa ve önünde koca bir hayat varmış gibi 

görünse bile, yalnız kaldığında yine de geçiciliği ve sonrasında ne olacağını düşünür. 

 

Ve bu bağlamda, tam da bu üç boyutlu gerçekliğimizi diğer taraftan etkileyenler, 

gerçeği gizlemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Neden? Eğer insanlar gerçekten 

bilselerdi, eğer peygamberlerin getirdiği Bilgiyi, İsa Mesih'in getirdiği Bilgiyi, eğer 

insanlar bunu çarpıtmayıp saf bir şekilde aktarmış olsalardı, şu anda Yaratıcı 

Toplumda yaşıyor olurduk. Bu birincisi.  

 

İkincisi. Bu gezegende kaç milyar kişi olursak olalım, çok nadir istisnalar dışında 

hepimiz Tanrı'yı arzulardık. Neden mi? Çünkü insanı ölümden sonra bekleyen şey 

felakettir ve hiç kimse bu kaderi kendisi için istemez. Bu yüzden bu kadar dikkatli bir 

şekilde gizlenmiş, çarpıtılmış ve gizlenmiştir. Ayrıca bir şey daha var, her şeyi gerçek 

ismiyle çağıralım. Ölüler yaşayanlara dikte etme fırsatını yakaladıklarında, yapmaya 

başladıkları ilk şey açlıklarını mümkün olan her yolla tatmin etmektir. Bu nedenle, 

diyelim ki dini eğilimleri değiştirdiler, bunu kendilerini memnun etmek için yaptılar. 



Gerçekten de, bir göz atalım. Günümüzde, ölülere hizmet etmenin tüm ülkenin kültü 

haline getirildiği ülkeler bile var. İnsanlar ne yaptıklarını düşünmüyorlar bile. Çünkü 

bir insan bir ölüye bağımlı hale geldiğinde, öldükten sonra onun kölesi haline gelir. Bu 

çok korkutucu. Sadece bir altşahsiyetin kaderine sahip olmakla kalmıyor, aynı 

zamanda, affedersiniz, bir köle, aynı ölü kişinin kölesi oluyor ve bu yıllarca sürüyor. 

Bu gerçekten korkutucu. 

 

Dolayısıyla bu Bilgi başlangıçta bir sır haline getirildi ve daha sonra silindi ve 

mümkün olduğunca değiştirildi. Her şeyi bilen çok sayıda insan olduğu sürece, 

aktarıldı. Peygamberler geldiğinde, İsa Mesih geldiğinde, bunun hakkında konuştular. 

Ama o günlerde insanlarla doğrudan iletişim kuruyorlardı, teknik imkanlar yoktu, yani 

o kayıtlar hala çarpıtılıyordu. Bu nedenle bilgi çok yavaş bir şekilde, deyim yerindeyse 

çok küçük bir insan grubuna aktarılıyordu, bu yüzden de durdurmak ve çarpıtmak çok 

kolaydı. Ölüler yaşayanlara hükmettiğinde dünya bu şekilde düzenlenir. 

 

Ama bizim dünyamıza bakacak olursak, gerçekten de, tüketimci formatın 

kurulmasından bu yana ve şimdiye kadar, ölüler dünyayı giderek daha fazla 

yönetmeye başladı. Ve sahip olduklarımıza bir bakın. Sonuçta bugünkü dünya düzeni 

gerçekten insanın hem manevi hem de maddi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mi? 

Yoksa neden bilinmez ama öyle bir dünya yarattık ki, en hafif tabirle yaşayan bir insan 

için pek de rahat değil mi? Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, arkadaşlar bu konuda bir soru da soruyorlar: İnsan aslında 

her gününde olumsuz duyguları serbest bırakarak altşahsiyetleri besler mi? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, elbette. Yine, bir altşahsiyet, eğer yeterince güçlüyse ve bir 

insan Şahsiyetini etkileyip onu duygusal hale getirebiliyorsa, o zaman giderek daha 

fazla enerji alır. Bu onun akşam yemeğidir. Oysa altşahsiyet doyurulabilir mi? Daha 

önce yanıtlamıştık: hayır, dostlar, altşahsiyeti yeterince beslemek mümkün değildir. 

Yaşamakla ya da hayattan zevk almakla doyabilir misiniz? Hayır. Bu gerçekçi değil. 

Eğer bir kişi istifçilik yoluna girmişse, hiç "Hepsi bu kadar, bana yetiyor" diyebilir mi? 

Hayır. Bu fraktal olarak tekrarlanır. Altşahsiyetin açlığı ortadan kaldırılamaz; her 

zaman daha fazlasını ister. Ama yediği zaman kendini çok daha iyi hisseder. Yani, 

gerçekten hayata gelir, diyelim ki, kendisi için daha tanıdık ya da arzu edilir koşullara 

girer. Bu yüzden dünyada böyle bir durum var. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, diğer insanların acı ve ıstıraplarını gördüklerinde muazzam 

bir zevk alan ya da insanları kelimenin tam anlamıyla duyguya kışkırtan (İgor 

Mihayloviç: Ayrıca, doğru) ve insanın bu kışkırtmaya yanıt verdiğini hissettiklerinde 

bundan kelimenin tam anlamıyla zevk alan (İgor Mihayloviç: Tabii ki) bir insan 

kategorisi var. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 

 

Tatiana: İnsanın içindeki bir altşahsiyet kışkırtıcı olarak hareket davranabilir mi? 

 



İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyelim, bu bir insan için tamamen doğal olmayan bir 

davranıştır. İnsan üçüncü güçlerden ve alt şahsiyetlerden arındığında, asla kimseyi 

duyguya kışkırtmaz veya başka bir kişiye acı ve ıstırap çektirmez, bu gerçekçi değildir. 

Eğer insan çok sertleşirse, bilirsiniz, herkesi kavgaya kışkırtırsa... 

 

Tatiana: Evet, çok prensipli…  

 

İgor Mihayloviç: Evet, kötü bir insan, yani her yerde kavgalara ve bazı tartışmalara 

neden olan biri, o zaman bu kesinlikle ya üçüncü güçler ya da bir alt şahsiyettir. Ama 

insanı kimin etkilediği konusunda da büyük bir fark vardır. Unutmayalım, bunu daha 

önce tanımlamıştık ve Ezoosmos kitabında kandooklar ve onların sistemi çok iyi 

anlatılıyor: iznyller ve benzerleri (tam olarak provoke edenler; bunlar bir kandookun 

ağına düşen insanlar). Bir yandan, kulağa gerçekten kurgusal geliyor, bir şekilde 

insanlar inanamıyor, "Gerçekten böyle bir şey var mı?" Peki, dostlarım, eğer dikkatle 

bakar ve gözlemlerseniz, hepsini göreceksiniz. Sizi nasıl etkilediğini göreceksiniz. 

Diğer insanları nasıl etkilediğini ve tezahür ettiğini göreceksiniz. Bu, zamanın 

başlangıcından beri söylenmekte, bilinmekte ve yazılmaktadır. Evet, Tatiana haklı, her 

şey gizliydi, diyelim ki o altşahsiyetler ellerinden geleni yaptılar, o rahipler yardım 

ettiler. Sadece bizim tüketimci... 

 

Tatiana: Siyaha beyaz dendi. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bizim tüketimci formatımız ölülerin egemen olduğu bir 

dünyadır. Yaşayan bir insanın ölülere yemek olarak sunulduğu bir dünya. Bu 

gerçekten doğru. Etrafınıza bakın ve kendiniz görün. Evet, bir şeyi psikoloji ya da 

psikiyatri perspektifinden, diyelim ki insanlar arasında böyle bir kültür gelişti ya da 

başka bir şey perspektifinden açıklamak mümkün. Ama bir insan gözlerinizin önünde 

değiştiğinde bunu nasıl açıklayabilirsiniz? O basitçe farklı bir insan haline gelir. Yüz 

ifadesi, tonlama ve diğer her şey ve hemen herkesi kışkırtmaya başlıyor. Herkes 

birbiriyle tartışıp kavga ettikten sonra (ve kim bununla karşılaşmamıştır ki), bu kişi 

tekrar normalleşir, neşelidir, neşelidir, kendini iyi hisseder. Yani bu vampirliktir, 

bilirsiniz, insanların söylediği gibi, kelimenin tam anlamıyla böyledir. 

 

Ve kandookların olduğu da bir gerçek. Sadece bu konuyu araştırmamış ya da 

incelememiş olanlar için "Bu doğru olamaz, gerçekleri çarpıtıyorsunuz" demek kolay, 

bunu tam da o taraftan mikrofonu ele geçirip gerçekleri gizleyerek sadece kendi 

Şahsiyetlerini değil, diğer insanları da etkilemeye çalışanlar söylüyor, başka türlü 

adlandırmak mümkün değil. Neden? Çünkü o kandookların eylemleri çok açık. O 

intihar edenlerle konuşun: onları kim kışkırttı, ne hissettiler ve ne gördüler - hiçbir 

şekilde psikolojik bir bakış açısıyla açıklanamaz. Bunlar bariz değiştirmelerdir: bu 

olay gerçekleştiğinde, üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşemez. Neden? 

Çünkü Şahsiyet olarak bir insan kendisini yaşamdan mahrum bırakmayı asla 

düşünmez, diyelim. Şahsiyetin işlevi ya da ihtiyacı Hayat arzusudur, sadece hayat 

değil, Ebedi Hayat. Evet, bilinç engel olur, yanıltabilir, şöyle söyleyeyim: bilincimizin 

böyle yazılı bir programı vardır - Şahsiyetin sistem için çalışmasını sağlamak. 

 



Ama başkaları da var: gerçekte, şu ağlarıyla kandooklar. Ve reenkarne oldukları 

gerçeği, evet, bu yine bilim kurgu gibi geliyor. Ama eğer bu doğru olmasaydı, 

bilirsiniz, harika olurdu, ama ne yazık ki, onlardan çok var. İntihar istatistiklerini takip 

edin ve her şeyi anlayacaksınız, her şeyi kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. 

Şüpheleriniz varsa araştırmanızı yapın. İçinizden biri bunun doğru olamayacağını 

söylüyor ve sizi inatla bundan vazgeçiriyorsa, bunu size kimin dikte ettiğine bir 

gözlemci pozisyonundan bakın. Kendinizi sadece fiziksel değil, aynı zamanda enerji 

olan bir yapı olarak gözlemleyin. Şundan çok eminim: eğer bu konuya ciddi bir şekilde 

yaklaşırsanız, yani inkar pozisyonundan değil de, "sırf inkar ettiğim için her şeyi inkar 

ediyorum" pozisyonundan yaklaşırsanız, o insanlar zaten gidicidir, tabiri caizse zaten 

sistemin kölesidirler. Oysa bir kişi sorgulayıcı ise, insanlar "bu bilim dışıdır, bu 

bilimseldir" derler - buna tam olarak bilim perspektifinden yaklaşın. Değil mi? Bu 

kesinlikle incelenmeli ve gözlemlenmelidir. 

 

Günün herhangi bir saatinde derinlemesine gözlemleyebileceğiniz tek nesne 

kendinizsiniz arkadaşlar. Gidin ve çalışmaya başlayın, bir bakın. Kendini incelemeye 

başladıktan sonra inançlı olmayan tek bir ateist görmedim henüz. Bu doğru. Pek çok 

insan bundan korkuyor. "Kendi kendime araştırmaya başlarsam deliririm" gibi bir 

bahane, biliyorsunuz. Eğer size böyle bir şey söylenirse, dostum, artık hiçbir kilise size 

yardım edemez. Gerçek budur. Çünkü sen zaten ölü bir adamın kölesisin. Dünyanın 

nasıl düzenlendiğini görüyorsunuz. 

 

Tatiana: Bir keresinde, bu psikolojik ve psikiyatrik sorunların çoğunun kesinlikle 

doğrudan görünmez dünya ile bağlantılı olduğunu söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Biliyorsunuz, dünyamızda her şey öyle bir şekilde 

düzenlenmiş: doğuştan gelen genetik bozukluklar var, sonradan edinilen şizofreni var. 

Evet, kabul ediyorum, bunlar çok küçük bir yüzdeyi oluşturuyor ama geri kalan her 

şey üçüncü güçlerin oyunları. Neden? Çünkü kârlı. Provoke eden insanlara değindik. 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Aradaki fark şu şekildedir. Diyelim ki bir insan bir kandookun ağına 

düşerse, kandook onu intihara sürükleyebilir. İnsanı asla umursamaz, onun için önemli 

olan duygulardır. Ya da bir insanı kölesi yapmak için, o kişi de aynı şekilde 

davranacaktır: haraç toplamak için herkesi kavgaya ve duygulara kışkırtacaktır. 

Diyelim ki kavga, ruhsal kişisel gelişimle meşgul olmadığımız, kendi gözlerimizle 

görmediğimiz dünyayı keşfetmediğimiz için ödediğimiz şeydir; haraç bunun için 

ödenir, yüzde on, hatta daha fazlası. Bu bir yüzde on değildir; eğer bir kandookun 

ağına düşerseniz, hayatınızın yüzde 70'ini ya da daha fazlasını alır. Bu doğru. 

 

Kanca atılmış insanlara bakın, onlara ne psikiyatri ne de sizin herhangi bir biliminiz 

yardım edebilir ve hiçbir din onlara yardım edemez. İnsan solup gidiyor, içten içe 

parçalanıyor. Canlı canlı yeniyormuş gibi hissediyor. Ve kelimenin tam anlamıyla 

canlı canlı yeniyor. Aradaki fark bu, anlıyor musunuz?   

 



Yani, bir kandook'un sisteminde insanlar bağışlanmaz. Evet, kendisine yakın olanları 

bağışlayabilir; inisiye olanlar genel olarak herkes için bir tabudur. Kenarda çalışanlara, 

tam olarak orkestra şeflerine gelince, onları gerçekten bağışlıyor mu? Hayır. Onları 

çalıştıracak ve doğru anda onların da canını alacak ve onları kölesi yapacaktır. Aynı 

zamanda, bunu yapmasına izin veren güce sahiptir ve zaten bir altşahsiyet olarak, 

yaşayan insanların hissettiğinden çok daha iyi hisseder, ancak hepsi geçicidir, sadece 

kısa bir süre içindir. Ama sonrasında bunun cezası ne olacak? Buna değer mi? Bana 

göre değmez.   

  

Bir insandaki altşahsiyete gelince, evet, bir insanı kavgaya kışkırtacaktır, her zaman 

değil, bu bir kural değil, ama böyle bir işlevi var, ama insanın hayatını almaz. İnsanı 

hayatta tutmakla ilgilenir; hatta insanın hapse girmesiyle bile ilgilenmez. Elbette alt 

şahsiyet bir hapishane kuşu değilse, tercüme ediyorum, müzmin bir hapishane sakini 

değilse. Eğer orada bir suç lorduysa ve tüm hayatını hapishanede geçirmişse, o zaman 

gücü ele geçirdiği kişi de tüm hayatını hapishanede geçirecektir. Neden mi? Çünkü 

hapishane onun evidir. Her şey efendiye bağlıdır. Eğer efendi alt şahsiyet ise, 

Şahsiyetin hiç şansı yoktur ve öldükten sonra da o suç lordunun kölesi olacaktır. Ya da 

diyelim ki hastanede, o psikiyatri hastanesinde olmak gibi bir seçenek - altşahsiyet 

bununla ilgilenmez. 

 

Tatiana: Neden onun için faydalı değil? 

 

İgor Mihayloviç: Kısıtlama. Yani eylemleri kısıtlanır. Dahası, psikiyatrik uygulamada 

beyin aktivitesini azaltan ilaçlar uygularlar, dikkatli bir şekilde ifade edeceğim, bu da 

altşahsiyet ilr bağlantıyı kestikleri anlamına gelir ve bu onun için yararlı değildir, zarar 

görür, çünkü her şey nöral grubundan geçer. Yani beyin bağlantıdır, iletkendir ve 

bağlantı halkasıdır. Dolayısıyla insan unutkanlığa düştüğü anda, altşahsiyet Şahsiyete 

ulaşamaz, bir kopukluk olur (hem bilinçten hem de altşahsiyetten bir kopukluk olur). 

Tabii ki, bu onun için kârsızdır, bu yüzden her şeyi yapacaktır.   

 

Bunu birçok kez inceledik ve gözlemledik ve bunu yapan sadece biz değiliz. Bu 

konuyla ilgilenen pek çok bilim insanı altşahsiyetin nasıl gizlendiğini gördü, anladı ve 

gözlemledi. Onu yakalamak için bir elektroensefalogram almak bile, onunla bir 

anlaşma yapana kadar son derece zordur. Eğer bir anlaşma yaparsanız, EEG 

çekersiniz. Anlaşma yapmazsanız, altşahsiyet ortaya çıkar ve istediği zaman gider. 

Ortaya çıkar, bir suç işler ve gider, hepsi bu. Şahsiyeti cezalandıracak hiçbir şey yoktur 

çünkü o suçu işlememiştir ve ölüye gelince - onu hiçbir şekilde cezalandıramazsınız, o 

zaten ölüdür.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir de şöyle bir soru var. Altşahsiyetin temelde 

provokasyona yenik düşmüş bir insanın verdiği bir duygudan beslendiğini söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Bu ek bir enerji boşalımıdır ve Vril'den daha değerli bir şey yoktur. 

 

Tatiana: Başka bir durum daha var. Sonuçta, deyim yerindeyse zayıf olan ve bu 

provokasyona yenik düşen bir insan toplumda izole değildir, ailesi, arkadaşları ve 



meslektaşlarıyla etkileşim halindedir (İgor Mihayloviç: Tabii ki), öyle ya da böyle, 

olumsuz duygusal durumu bulaşıcıdır ve diğer insanları etkiler. Ancak altşahsiyet 

yalnızca tepki gösteren, provokasyonun yöneltildiği kişiden mi yoksa tüm bu insan 

zincirinden mi beslenir? 

 

İgor Mihayloviç: Ne demek istediğini anlıyorum. Hayır. Tüm zincirden beslenen 

kandook sistemidir, oysa altşahsiyet yalnızca kışkırttığı kişiden beslenir. Başka bir 

deyişle, altşahsiyet genel olarak yetenekleri açısından sınırlıdır... yani, insanın enerji 

yapısı tarafından, bunu anlamak için söyleyebilirim. Yapabileceği tek şey yapı 

aracılığıyla etkileşim kurmak ya da eğer ulaşabilirse Şahsiyet ile doğrudan etkileşim 

kurmaktır. Bunlar akrabalar, sevilen kişiler veya nesnelerdir; siz ve ben bunu bir 

önceki videoda zaten konuşmuştuk.   

 

İnsanların ilgilendiğini anlıyorum, bunun açığa çıkarılması gerektiğini anlıyorum; 

biliyorsunuz, bu konu binlerce yıldır tozla kaplıydı ve insanlar bunu gündeme 

getirmekten ve karıştırmaktan korkuyorlardı, ama bu doğru, arkadaşlar. Başka neden 

korktuklarını biliyor musunuz? Çünkü bu konu tüm dinlerin temellerini ve 

dayanaklarını sarsıyor. Gerçeği söylerseniz, bu... ama öte yandan, önemli olan şeyler 

hakkında da sessiz kalmamalıyız, bu da insani değil. 

 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihayloviç, izleyicimiz hikayesini paylaştı ve tavsiye istedi. 

Durum şu şekildedir. Annesine 6 yıldır bakıyor, annesi 87 yaşında çok yaşlı bir kadın, 

bunama teşhisi konmuş, tekerlekli sandalyeye mahkum bir engelli. Kelimesi 

kelimesine okuyacağım, "Böyle bir insana bakmanın fiziksel zorluklarıyla bir şekilde 

başa çıkabiliyorsam, psikolojik açıdan kesinlikle zor. Sistem annem üzerinden bana 

öyle provokasyonlar ve saldırılar yaratıyor ki, bunlara katlanmak kolay değil. Sanki bir 

yer değiştirme gerçekleşiyor ve sevgili ve yakın olan kişi yerine, beni 

dengesizleştirmek için hangi düğmelere basacağını bilen çok kurnaz ve sinsi biri onun 

bedeninde hareket ediyor gibi hissediyorum. Ve bana öyle geliyor ki o anlarda bir 

altşahsiyet ona bağlanıyor çünkü yüz ifadesi ve davranışları değişiyor vb." Öyleyse ilk 

soru şu: Bir altşahsiyetin bu tür insanlarla bağlantı kurması mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Çok sık. Yine o altşahsiyet, o kişiyi mümkün olduğunca uzun süre 

hayatta tutmak için elinden gelen her şeyi, kendisine bağlı olan her şeyi yapacaktır. 

Neden? Burası onun evi, onun fırsatları. Eğer reenkarnasyon için yeterince güç 

kazanırsa, bir sonraki Şahsiyeti de ele geçirme şansı vardır. Bu kişinin burada 

yazdıklarına bakın: bu durum demansın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmaya başladı. 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Dolayısıyla, Şahsiyetin zayıflaması altşahsiyetin kendini göstermesi 

için bir fırsat yaratmıştır. Bunun bir altşahsiyet olduğu bir gerçektir. Bunu 

görebilirsiniz. Bilgiye aşina olan bir kişi bile, derinlemesine olmasa da, neler olup 

bittiğini anlayabilir. Neden? Her şeyden önce, bu hissedilebilir. Bu gerçekten ruhsal 

olarak gelişmekte olan ve her şeyi inceleyenler içindir. İkincisi, bunu görebilirsiniz, bu 



çok açıktır çünkü o haklıdır: kişi değişir. Sadece ruh hali değişmekle kalmaz, ifadesi 

de değişir, fiziksel olarak da değişir - değişir. 

 

Size basit bir örnek vereceğim. Oldukça uzun zaman önce, diyelim ki tıbbi 

uygulamalarım sırasında, bir hasta bana geldi ve gelip annesini muayene etmemi 

istedi. Annesi zorlukla yürüyordu, ayağa kalkması zordu, o günlerde (hala Sovyetler 

Birliği'ydi) herkesin arabası yoktu ve bu o kadar da kolay değildi. Üstelik o kadar da 

uzakta oturmuyorlardı, beni de gelmeye ikna ettiler. 

 

Ben de geldim. Orada 80 yaşlarında, ayakta zor duran yaşlı bir kadın vardı. Masaya 

zor oturuyordu, zor konuşabiliyordu, yani aşağı yukarı aklı başındaydı diyebiliriz. 

Belli ki diz eklemlerinde artroz, koksartroz falan teşhisi konmuştu, yani zar zor 

yürüyebiliyordu. Ayrıca, ciddi bir kalp rahatsızlığı vardı ve uzun süredir hastaydı. Bir 

doktor olarak uzmanlık alanımın bu olmadığı açıktı, ama en azından destek olabilir, 

konuşabilir, tavsiyelerde bulunabilirdim ve en çok da hastam için, annesi için elinden 

gelen her şeyi yaptığına dair içinin rahat etmesi için. Aslında benim motivasyonum 

buydu, ona gelme nedenim. Ama gördüğüm şey şuydu.   

 

İçeri girer girmez kadının üçüncü güçler tarafından kontrol edildiğini gördüm, dikkatli 

söyleyelim. Onunla konuşurken şu ilginç şeyi gözlemledim. Tıpkı genç bir kadın gibi 

kolayca ayağa kalktı, bir fincan aldı, kendine biraz çay doldurdu, benimle 

konuşuyordu, konuşmaya devam etti ve sonra oturdu, fincanı masanın üzerine koydu 

ve bir saniye içinde, "Oh, benim için bir fincan çay doldurdun, teşekkür ederim" dedi. 

Gördünüz mü? 

 

Tatiana: Kesinlikle. 

 

İgor Mihayloviç: Onu yataktan kalkarken ilk gördüğümde, baston yardımıyla masaya 

iki metre mesafeyi zar zor kat edebiliyor ve güçlükle oturabiliyordu; belli ki 

büyükannenin pek çok sağlık sorunu vardı. Ama sonra ayağa kalktı ve genç bir kadın 

gibi yürüdü, yani eklemlerinde hiçbir sorun belirtisi yoktu. 

 

Tatiana: Pek çok akraba, ebeveynlerine bakarken, gerçekten de bir noktada aniden 

çok çevik ve atik hale geldiklerini belirtiyor (İgor Mihayloviç: Tamamen farklı 

insanlar). Ne tür bir metamorfoz gerçekleşiyor? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, beni eklem hastalıkları ve benzeri sorunlara bir 

çözüm aramaya iten tam da bu vakaydı (bu yüzden çok iyi hatırlıyorum). Sonuçta bir 

insan kontrol altında olmadığında, başka bir deyişle Şahsiyet olarak özgür olduğunda, 

çok hasta oluyor ve hareket edemiyor. Ama bir davetsiz misafir onu ele geçirdiğinde, 

eklemlerle ilgili sorunları ortadan kalkar. Koksartrozun ne olduğunu ve dizlerdeki 

artritin ne olduğunu mükemmel bir şekilde anlamak ve bilmek, her şey gıcırdadığında 

ve hareket etmediğinde - hafif yürüyüş nereden ve nasıl ortaya çıkabilir? Anlıyor 

musunuz?  

 



Anlıyorum, "telkin", "plasebo", "her şey olabilir...", "bir insan...", "analjezik etki, yani 

endojen opiatlar, beyin bloke ediyor ve tüm bunlar" var. Bunların çoğunu sahnede 

görüyoruz, bilirsiniz, diyelim ki din temsilcileri çıkıp sahnede böyle bir terapi seansı 

düzenlediklerinde, sözde şifa verdiklerinde vs. Evet, pek çok kişi iyileşiyor. Neden? 

Deyim yerindeyse plasebo işe yarıyor. Ama bu sözde İsa Mesih adına yapılıyor - 

deyim yerindeyse kendilerini zenginleştirmek için Tanrı'nın adını sömürüyorlar ama 

aynı zamanda temel psikoloji hileleri gösteriyorlar. Yani bu durumda, bir insanın 

gerçekten eklemleriyle ilgili sorunları varsa, ona ne kadar telkin ederlerse etsinler, 

hipnoz etkisi altında bile ayağa kalkabilir. Bunu daha sonra arkadaşımla da kontrol 

ettik, inanın bana, bu sorunu çalıştığımızda, insanları hipnozun farklı aşamalarına 

getirdik ve yine de, kişi ağrı veya başka bir şey hissetmese bile ayağa kalkıyor, ama 

eklemlerindeki lezyonu dikkate alarak ayağa kalkıyor. Ancak, insan başka güçler 

tarafından ele geçirildiğinde, esneklik, el becerisi ve hafiflik kazanır. Bu ayrı bir konu, 

ama çok ilginç.   

 

Bu konuda birkaç yıl çalıştım ama sonra iş yüküm arttı ve başka konularla ilgilenmek 

zorunda kaldım. Rejenerasyon ve diğer pek çok şeyle uğraşıyorduk, bu yüzden bu 

çalışmayı mantıksal sonucuna ulaştırmayı başaramadım. Neden? Yeterli zamanım 

yoktu ve daha sonra başka konulara yöneldim. Ama genel olarak bu konu çok ilginç. 

Ve gerçekten de, bugünlerde söylendiği gibi, bir tür paranormal fenomeni doğrulayan 

pek çok ilginç gerçek bulduk.   

 

Yani en ilginç şey... bu ilgilenecek doktorlar için, araştırırken... o zamanlar ne MRI ne 

de başka bir şeyimiz vardı, CT taraması bile yoktu, bunu yapmak son derece zordu, 

ama röntgen çektik. Örneğin, bu kalça eklemlerinin röntgenleri çok kötü bir durum 

gösteriyordu. İnsanda bu tür kuvvetler ortaya çıktıktan sonra, inanılmaz bir hareket 

kolaylığı gösterdi ve tüm bunlar, üstelik sapmalarla; neredeyse sağlıklı bir insan gibi 

tüm testlerden geçti (tıp geçmişi olmayanlar için, eklemler çatırdamadı, büküldü ve 

kolayca büküldü diyelim). Ve bu durumda bir röntgen çektiğimizde - resim bir ve 

aynıydı, başka bir deyişle, hareketler gerekçesizdi. Fark ettiğimiz tek şey, evet, bir 

eklem yarığının ortaya çıkmış olmasıydı. Yani eklem içine sinovyal sıvı salınımı mı 

var, ne var? Biliyorsunuz, fizik ve fizyoloji açısından da yaklaşıyoruz aynı zamanda, 

diğer her şey, yani bu şekilde çalışamaz. Tamam, özür dilerim arkadaşlar, konuyu 

dağıttım ama bu ilginç bir konu.    

 

O yüzden büyükanneye geri dönüyorum, üzgünüm. Gerçekten de bu kadının 

tanımladığı şey çok benzer ve bunun yüzde 99 oranında bir altşahsiyetin tezahürü 

olduğunu söyleyebilirim. Ve ona sataşacaktr. Alt şahsiyetlerin işlevi budur. Mesele şu 

ki, bu tür insanlara tepki vermemelisiniz, sadece vermemelisiniz. 

 

Tatiana: Bu arada, bu sorunun ikinci kısmıydı, "Bu durumlar beni çok üzüyor çünkü 

ruhsal gelişimim yolunda ciddi bir engel oluşturuyorlar ve her seferinde beni geriye 

atıyorlar. İlk yıllarda intiharı bile düşündüm, ama şimdi eşimin desteği ve en önemlisi 

İgor Mihayloviç Danilov'un katıldığı videolar sayesinde daha güçlü hale geldim." Peki 

böyle bir engel insanın manevi yolunda böyle bir zorluk, kişiyi engeller mi? Nasıl 

yardımcı olunur?   



İgor Mihayloviç: Engellemez. Tam tersini söyleyebilirim... Yardıma ihtiyacı yok, 

sadece çalışmalı. Ve bu bir engel değil, bir yardım diyebilirim. Ne de olsa başka bir 

dünyanın da var olduğunu kendi gözleriyle görüyor. İnsanların hakkında hiçbir şey 

bilmediği, ne üniversitelerde ne de okullarda hakkında ders verilmeyen, medyada, 

hiçbir yerde ve hiçbir şeyde bahsedilmeyen, dünyadaki tüm bilim insanları tarafından 

inkar edilen bir dünya. Anlıyor musunuz? Ama her şeye rağmen var. Ve bu ruhsal 

yolda ciddi bir yardımcıdır. 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Buna tepki göstermesine gelince, şöyle söyleyeyim arkadaşlar 

(biliyorsunuz, böyle durumlarla çok karşılaşılıyor): hasta bir insana sağlıklı bir insan 

gibi davranmamalısınız. Ve sağlıklı bir insandan talep ettiğimiz şeyleri hasta bir 

insandan talep etmemelisiniz. Üstelik söz konusu olan demans hastası bir insan, peki 

konuşacak ne var? Bunu mizaha dönüştürün ve hayatın tadını çıkarın, gülüp geçin, 

basitçe söylüyorum. Ve ruhsal gelişimle ilgilenmezseniz sizin de başınıza neler 

gelebileceğini ilk elden görmek için muazzam bir şansınız olduğu gerçeğinin tadını 

çıkarın. Bu doğru. 

 

Bir altşahsiyet haline gelmek ve sonra yaşlı insanlara ve yakınlarına eziyet etmek - bu 

gerçekten insanın kaderi midir? İnsan olarak varoluşumuzun anlamı bu mudur? Tanrı 

bizi bunun için mi yarattı? Basit bir soru. Ya da Hayat kazanmak ve bir Melek olmak 

için mi? Bu tezahürleri kendi gözlerinizle gördüğünüzde, düşünecek bir şeyiniz olur. 

Bu arada, kişiye gücenmemelisiniz, o hastadır ve sağlıklılardan talep edebildiklerimizi 

ondan talep etmemelisiniz. Anlamanız için tekrar edeceğim: bu sadece hasta bir insan. 

Sizin ruhsal yolunuzda durabilir mi? Hayır, duramaz. Yaşamınızın amacı Ebedi Hayatı 

kazanmaksa, hiç kimse ve hiçbir şey, şeytan bile ruhsal yolunuzda duramaz. Oysa 

birçok hedefiniz varsa, o zaman şeytana da ihtiyacınız yoktur, o zaman kendinizi öyle 

bir duruma getirirsiniz ki, daha sonra bazı büyükannelerin bedenlerinde olarak, onların 

akrabalarının sinirlerini bozarsınız. Bu bir seçimdir. Bu bir seçim özgürlüğüdür. 

 

Tatiana: Videolardan birinde, dediniz ki birkişi bir provokasyon görür ve birisinin onu 

bir insan aracılığıyla ya da başka bir şekilde yoldan çıkarmaya çalıştığını fark ederse... 

 

İgor Mihayloviç: Sevinin…  

 

Tatiana: Sevinin, silahlısınız. Onu görüyorsunuz ve farklı bir şekilde 

davranabilirsiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Birincisi, silahlısınız ve ikincisi, birileri size karşı ayaklandığı için 

buna değersiniz. Öyle değil mi? Ama sizi basitçe soymak ve basitçe yemek 

istediklerinde ve bunu gördüğünüzde - siz de sevinin. Öyle değil mi? Neden "sevin", 

dostum? Sevinin çünkü bunu görüyorsunuz, bu çok şey bildiğiniz, çok şey anladığınız 

ve bununla yüzleşme şansınız olduğu anlamına geliyor. Tepki vermemeleri için 

içindeki şeytanları bağlı tut ve yetişkin bir insan gibi ol, o zaman ölüleri de 

beslemeyeceksin. Ve her şey yoluna girecektir. 



 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün ayrıca alt şahsiyetlerin taşıyıcılarını gözettiklerini 

söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Aynen öyle. 

 

Tatiana: Oysa ölen kişinin rüyalarda birine geldiği durumlar var. Özellikle de bir 

insanın rüyasında ölen bir akrabasının hayatını kurtardığını görmesi durumu. Akraba, 

örneğin, "Yanan kulübeden çık, uyan, şimdi kulübe yanıyor" der. Ya da "Yarın iş 

gezisine gitme" der ve kişi gerçekten de uçması gereken uçağın düştüğünü görür. Ve 

tabii ki insanlar ölen yakınlarının onları çok sevdiği ve öldükten sonra bile hayatlarıyla 

ilgilendikleri sonucuna varırlar. Bu özenin sebebi nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle cevap vereyim, mesela ben mahan severim. Başka bir şekilde 

söyleyeyim. Sizin çok sevdiğiniz bir keçiniz var. Size yün veriyor, ondan yumuşacık 

eldivenler yapıyorsunuz, kış için sıcacık ceketler yapıyorsunuz, süt veriyor ve birden 

uçuruma gidiyor ve siz bunu görüyorsunuz. Onu kurtarmayacak mısınız? Onu 

kurtaracak mısınız, dostlar? İşte cevap bu. Ölülerde duygulu bir şey, manevi bir şey, 

sevgi ve ilgi dediğimiz şeyi aramamalısınız. Ölülerin önemsediği tek şey iştahları ve 

kendi susuzluklarını gidermektir. Yani, biz onların yiyeceği ve suyuyuz ve bu 

durumda, diyelim ki bizden beslenirlerse bize bakacaklardır. 

 

Yani bu durumlarda bu akrabanın o kişiyi yediğini gösteriyor. Rüyada ise sadece mal 

varlığını korumak için bir girişimde bulunmuştur. Bundan daha fazlası değil. Geri 

kalan her şey spekülasyondan ibaret olsa da, bu sistemle birlikte oynayan bilinçtir. 

Neden? Deyim yerindeyse aynı taraftalar. Buradaki oyuncu elbette altşahsiyet, yani 

ölen akraba ve Şahsiyet, yani bunu anlatan kişi. Ama bu altşahsiyetin hayranları 

gölgelerin tüm tarafıdır. Onlar birbirlerine yardım eden ve birbirlerini 

destekleyenlerdir. Ve insan uyandığında ve kendisine söylenenleri hatırladığında, bu 

noktada bilinç hemen "Evet, buna kulak ver" demeye başlar. Bu kişi bir iş seyahatine 

çıkmıyor ve uçağın düştüğü ortaya çıkıyor. Böyle vakalar var mıydı? Evet, vardı. Bu 

nedenle bu konu hakkında konuşuyoruz. Ya da: "Gemiye binme, Titanik'e binme, 

batacak" ve kişi ayrılıyor, binmiyor ve Titanik batıyor. Ve burada "Koruyucu melek, 

bana gelen akrabam" ortaya çıkıyor. 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: "Beni çok seviyor" ve bunun gibi şeyler. Ve işte bu kadar, o kişi 

sonsuza dek onun kölesi olur. Bu iyi bir iyilik mi? Şöyle söyleyeyim: bu altşahsiyet 

için bir iş olarak çok iyidir, ama yaşayan insan için bu bir yanılsamadır. Ama bu 

aslında her türden rahip tarafından benimsenir. Bu onlar için bir yemdir, onların 

yemidir. Ve bu dünyanın prensine hizmet eden herkes bundan faydalanır. 

 

Tatiana: Ve işte altşahsiyet ölümden sonra ailenin geçimini nasıl sağladığına dair bir 

başka hikaye. Hikayeye göre bir kadın dul kalmış ve kendini bir çocukla yalnız 

bulmuş; kesinlikle çok ciddi bir mali çıkmazda, zor bir mali durumdaymış. Bir rüya 



görmüş ve ölen kocası ona bir zulanın nerede olduğunu, bir yerlerde saklı olan çok 

büyük miktarda parayı nasıl bulacağını anlatıyormuş. Sabah uyandığında o parayı 

kesinlikle bulmuş ve kocasının onu çok sevdiği, öldükten sonra bile onunla ilgilendiği 

sonucuna varmış. Bir alt şahsiyet neden böyle bir geçim kaynağı olmak zorunda olsun 

ki? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü altşahsiyet yemeyi çok istiyor. Ve o altşahsiyet bu kadını 

yiyordu. Ona söylemesine gelince, tabii ki yine bir mal mücadelesi. Dostlarım, böyle 

milyonlarca hikaye bulabilirsiniz. Hepsi doğru ve hepsi gerçek. Bu gerçekten böyle. 

Bazı vakaları yeterince detaylı bir şekilde inceledik. Bize anlattığın şey bilim kurgu 

değil, daha ilginç vakalar da var. 

 

Boş verin arkadaşlar. Duymak istediğinizi anlıyorum, onlardan çok var, kendiniz için 

onay bulun, o zaman onları bulacaksınız. Değil mi? Bu daha ilginç. Ama her durumda, 

ölüler yaşayanlara sadece yemek için, yani hayatta kalmak için ya da diyelim ki 

yaşayanların pahasına cehennemde kendi varlıklarını iyileştirmek için yardım eder. Ve 

daha sonra da yediği kişiyi kölesi haline getirmek için. Ve burada artık insancıl hiçbir 

şey yok, yakın ve sevgili hiçbir şey yok. Rüyada en güzel ambalajda, havalı bir 

resimde, sevgi dolu bir akraba olarak vb. gelse de. Biliyorsunuz, bir sürü hikaye vardı, 

tamam, bir tanesini anlatayım. 

 

Bir büyükbaba öldü. Geride bir kız evlat bırakmış, kızın bir oğlu, torunu olmuş ve 

torun daha 20'li yaşlarında koca bir ahmakmış. Birdenbire torunun başı büyük bir 

belaya girer. Bunun doksanlı yılların başı olduğu görülüyor, adam gerçekten iş 

hayatına atılmak istemiş ama bunu öyle bir şekilde yapmış ki hayatını da 

kaybedebilirmiş. 

 

Ve intiharı ciddi ciddi düşünmeye başladığı anda, çünkü tehditler vardı, umutsuzluk, 

deyim yerindeyse, eski iş ortakları ve benzerlerinden gelen tehditler, adamın çıkış yolu 

yoktu, elinden gelen her şeyi vermişti ve başka bir şey veremezdi. Ve o noktada, 

intihar etmeye karar verdiği günden hemen önce rüyasında büyükbabası ona geldi. Ve 

büyükbabası ona bir hazineyi, gerçek bir hazineyi nereye gömdüğünü anlatmış. 

Büyükbabasının anlattığına göre, bu adam gidip bir testi bulmuş, gerçekten de içinde 

altın paralar ve benzeri şeyler olan bir testi, değeri çok yüksekmiş. Mesele şu ki, daha 

sonra bu hazine incelendiğinde, bu hazine çok uzun yıllardır oradaydı, tam olarak 

hatırlamıyorum ama birkaç yüzyıldır oradaydı. Bu dedenin onu oraya koymuş olması 

mümkün değildi. Ama torununa yardım etti. Bu öyle bir mistisizm ki, bilirsiniz, alt 

şahsiyetler, ölü insanlar ve diğer şeylerle karışık. Bu hikaye biraz heyecan yarattı. Ne 

yüzünden? Çünkü bu genç adam doğal olarak altın sikke satarken yakalandı. 

Araştırmaya başladılar ve bu hikaye ortaya çıktı. 

 

İyi bir arkadaşım da bu konuda psikiyatrik danışmanlık yapıyordu. Bu adamı test 

ediyordu çünkü milisler anlamıyordu (o zamanlar polise milis deniyordu), deli mi 

yoksa cezadan kaçmak mı istiyor anlamıyorlardı. Ceza gülünç olsa da, o kadar 

korkunç bir şey yoktu. Ama onun davranışını, nasıl olup da "dedenin gelip hazineden 

bahsettiğini" anlamadılar, ki ilgili uzmanlar bu hazinenin birkaç yüz yıldır orada 



olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl olabilir? Olabileceği ortaya çıktı. Neden olabilir? 

Çünkü dede kendi mal varlığını koruyordu. Bütün cevap bu. 

 

Tatiana: Evet, bu kadınla ilgili bu durumda, bu mülkten yararlanarak, altşahsiyetin 

daha da fazla geçtiği bu kapıyı açtığı ortaya çıkıyor... Yani, bu mülk o kişiye aitti, öyle 

değil mi? Hayır mı? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Gerçek o mülkte bile değildi (Tatiana: Sadece hatırlanmak 

için, değil mi?) ya da başka bir şey. Bu, onu zaten yiyip bitirdiğini, onunla zaten temas 

halinde olduğunu ve benzeri şeyleri gösteriyor. Ama görünüşe göre, kız çok vahim bir 

durumdaydı ve adam onu bir varlık olarak kaybedebilirdi. Evet, bir köle kazanmış 

olacaktı (Tatiana: Onu başka kim hatırlayacaktı), evet, bir köleye sahip olmak iyidir, 

ama yaşayan bir insan olduğunda, daha fazla para öder. Anlıyor musunuz? Başka bir 

deyişle, bir altşahsiyet için yaşayan insanlarla uğraşmak çok daha kârlıdır. Çünkü bir 

sonrakini kazanmakta başarısız olabilir. Dolayısıyla bu tür bir yardım hiçbir şeyi 

göstermez, hele ki ilgiyi ya da sevgiyi hiç göstermez. Evet, önemsiyor ama yine kendi 

çıkarları açısından önemsiyor. Tıpkı şu çocuğa bakan dede gibi. Değil mi?    

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, örneğin akrabalar ölen yakınlarının ellerini kirleten, 

hırsızlık yapan, dolandıran ve insanları rencide eden bir kişi olduğunun farkındaysa ne 

olur? Bu yüzden yüzde 10 ödemenin iyi olacağına karar verirler, ancak yüzde 20 değil, 

yüzde 10 oranında, ona huzur vermeyebilirler, ancak bir şekilde altşahsiyetin şu anda 

yaşayanlar üzerindeki etkisini en aza indirirler. Bir altşahsiyetin etkisini en aza 

indirmek mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Açıkçası, ticaretle uğraşan insanların kendileri, görüyorsunuz. 

Neden? Çünkü... (Tatiana: "Önemli bir şey değil.") "Önemli bir şey değil", evet, gelir 

saklama alışkanlığı, bilirsiniz, birçok insanın yaptığı gibi, diyelim ki, her şeyi beyan 

etmiyorlar. Ama basitçe söyleyeyim, sonuçta burası bir vergi dairesi değil. Yüzde 10 

ya da o çok yüzde 20 nedir? O kişinin hayatının, dikkatinin ve enerjisinin bir 

karşılığıdır, onları yatırdığı yerdir. O zaman bir sorum var: Neden yüzde on veriyorlar 

ki? Eğer bu kadar cimriyseniz, alın ve kullanın. Değil mi? Bu açgözlülük... Tamam, 

açgözlülük. Kullanın, önemli bir şey değil.   

 

Tatiana: Peki ya iki mirasçının olduğu bir durum? Ölen kişinin mallarını yarı yarıya 

paylaşmışlardır. İçlerinden biri prensip olarak yüzde on ödemenin iyi olacağını anlıyor 

ve kendi payından yüzde 5 bağış yapmaya hazır, ancak ikinci mirasçı bunun neden 

yapılması gerektiğini anlamıyor, bunu yapmaya hazır değil. Böyle bir durumda ne 

yapılmalıdır? 

 

İgor Mihayloviç: Yine, açgözlülüğün galip gelmesine izin vermek mümkündür. Ne 

için? "Her şey zaten yolunda, ölü adam zaten, diyelim ki gömüldü ya da zaten öldü, 

mal alındı, hayat daha iyiye gidiyor." Öyle değil mi? Ne için? 

 

Tatiana: Ama insan gerçekten ne tür bir etki yarattığını bilir ve anlarsa...   

 



İgor Mihayloviç: Eğer insan bunu bilir, anlar ve bu perspektiften yaklaşırsa, o zaman 

mirastaki payından tamamen feragat etmesi ve sonunda onun kölesi olmamak için ölü 

bir adamı kendi üzerine almaması daha kolaydır dostum. Bu çok daha basit ve doğru. 

Ve çünkü... Bu aslında sıkça karşılaşılan bir durumdur, bilirsiniz, bir miras iki ya da 

dört kişi arasında paylaştırıldığında ve biri anlayış gösterirken diğerleri yüzde on 

ödemeye karşı çıkarlar. "Parayı boşa harcayacağız" ve benzeri şeyler söylerler, "Ne 

saçmalık, bu bizim paramız". Bırakalım sevinsinler, bırakalım kullansınlar. Ama 

buradaki soru, anlayan bu adamın ya her şeyin yüzde 10'unu, yani herkes için ödemesi 

ya da ödemeyip herkes gibi yaşaması gerektiğidir.   

 

Tatiana: İnsanlar yüzde on hakkında şu soruyu da sordular. İnsan akrabalarının ve 

arkadaşlarının biraz güvenilmez olduğunu fark ederse ve onların kendisi için yüzde on 

ödeyeceğinden şüphe ederse ve ruhsal kurtuluşa ulaşacağından şüphe ederse (İgor 

Mihayloviç: Bu da sık sık olur), yaşamı boyunca yüzde onu kendisi ödeyebilir mi 

(İgor Mihayloviç: Bu da sık sık olur) ve böylece bir şekilde kendisi için en azından 

ölümden sonra huzur formunda bir kaderi garanti edebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim. Bu, diyelim ki Tapınak Şövalyeleri'nin 

kuruluşunun başlangıcında, ikinci Allat'hiara kurulduğunda başladı ve bu tür insanlar o 

zaman ortaya çıktı. Daha derine inersek, diyelim ki eski Allat'hiara zamanında, 

mülkleri karşılığında huzur verilen bu tür insanlar aslında çok azdı. Tekrar açıklamama 

izin verin, ödeme yapmış ölü bir adamdan çok, bu kendilerini ölü adamdan koruyan 

yaşayanlar idi. Bağışın anlamı budur. 

 

Bu arada, bağış, ruhsal yolu izlememiş, kendisi için huzur kazanmamış, ama belirli bir 

mülk kazanmış bir insanın mülkünün yüzde 10'udur, bu ne olabilir, örneğin, 

söylediğimiz gibi, şu çiçek saksısı. Hayatı boyunca bir çiçek yetiştirmiştir ve kendi 

elleriyle onun için bir saksı şekillendirmiştir, tüm yaşamı boyunca dikkatinden geriye 

kalan tek şey budur. Bu onun hayatına eşdeğerdir. Ve ölülerle olan bu zinciri kırmak 

için bunun yüzde 10'unu o Allat'hiara'ya vermek gerekiyordu. Ama yüzde 90'ı kaldı ve 

kişi bu mülkü herhangi bir zarar görmeden kullanabildi, yani ölü adam artık ona 

gelmedi. Ve bonus olarak, akrabasına yardım etti, yani akrabası acı çekmedi ve artık 

aktif bir altşahsiyet değildi. Artık sadece bu akrabayı değil, tüm yaşayanları tehdit 

etmiyordu ve kendisi de acı çekmedi, huzur ve uyku kazandı, yani her şey oldukça 

adildi.   

 

Ama bir insan ellerini kirlettiğinde, örneğin, bu noktaya geri döneyim ve akrabaları 

çifte yüzde on bağışlamak istemezler. "Belki bir yüzde on yeterli olur" - bu çok saçma. 

Peki... hiç bağış yapmayın, kimse sizi zorlamıyor, eğer ölü bir adamın kölesi olmak 

istiyorsanız, olun. Öyle değil mi? Alaycılığımı bağışlayın ama bu bana çok saçma 

geliyor. Neden saçma? Çünkü insan Tanrı'ya gitmelidir. Ruhsal yolu takip etmeli, 

hedefi Hayat olmalı ve o zaman hiçbir ölü adamdan korkmayacaktır.   

 

Ama şimdi Tatiana'nın da söylediği gibi, anlıyorum, işle meşgul olan insanlar var, 

kendi zayıflıklarını hissediyorlar, Hayata ulaşamayacaklarını düşünüyorlar, hatta 

huzura kavuşacaklarından bile şüphe ediyorlar. Ama zeki insanlar olarak ve Bilgiye 



sahip olarak, yakınlarını ölü insanlar olarak kendilerinden korumak ya da kendilerini 

korumak, diyelim ki huzura kavuşmak istiyorlar. Evet, bu oldu, insanlar yüzde on 

ödediler, tüm mallarının bağışını getirdiler ve daha sonra her gelirlerinden yüzde onu 

Allat'hiara'ya bağışladılar. Bu şekilde kişi kendini korurken aynı zamanda ailesini ve 

arkadaşlarını da korumuş oluyordu. Onlara sadece bir miras bırakmakla kalmadı, 

onlara zarar vermeyecek temiz bir miras bıraktı ve bununla ne isterlerse yapabildiler. 

Bu arada kendisi de akrabalarına ve onların yardımına ihtiyaç duymadan huzura 

kavuştu. Çünkü insanlar açgözlü yaratıklardır, özellikle de başkalarının serveti söz 

konusu olduğunda. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, günümüzde insanlar diyelim ki Tanrı'nın bir tapınağına 

bağış yaptıklarında bu uygulama işe yarıyor mu? Ya da ölen kişinin mirasının yüzde 

10'unu asil amaçlar için, örneğin bir hastanedeki ameliyat ünitesine ekipman almak 

için vs. ayırdıklarında? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: bağışlama ile hayırsever eylemleri birbirine 

karıştırmamak gerekir. Saydıklarınız hayırseverliktir. Örneğin, kişi dini için veya bir 

tapınak için bağış veriyorsa, bu harika bir şeydir, bu onun açgözlü değil, iyi ve nazik 

bir insan olduğu anlamına gelir. Bunda yanlış olan ne? Örneğin bu tapınağı kullanıyor 

ya da bir tapınak inşa etmek istiyor - bu harika. Bu, bilirsiniz... bazı insanlar kiliseye 

gider, diğer insanlar başka tapınaklara gider, fark etmez. Ama gittiği, kendini iyi 

hissettiği, arkadaşlarıyla buluştuğu, dua ettiği, en azından bir şekilde Tanrı için 

çabaladığı yer onun tapınağıdır. Bunda yanlış olan ne? Oysa bu sponsorluktur.     

 

Yine makul bir şekilde bakalım: dini ne olursa olsun, bir tapınağın bakıma ihtiyacı var 

mı? Gerekir. Temizlenmesi ve yıkanması gerekir. Birincisi, belli bir para karşılığında 

inşa edilmesi gerekir. İkinci olarak, donatılması gerekir, bu da ısıtma ve elektrik 

anlamına gelir, bunların hepsi paraya mal olur. Temiz ve düzenli tutulması gerekiyor. 

Buraya geldiğinizde temiz olmasını istersiniz, değil mi? Birinin temizlemesi gerekir. 

Tamam, hatta birisinin gönüllü olarak, maaş almadan temizlediğini varsayalım. Ama 

temizlik için kullanılan deterjanların bir maliyeti var. Su ve kanalizasyon paralıdır. Her 

şey paraya mal olur. Bu para nereden geliyor? Yine, insanların bağışlarından. Değil 

mi? Ayrıca rahibin geçimini sağlaması gerekir, ayrıca rahibin bir sürü patronu vardır, 

bir ailesi vardır ve patronların da aileleri vardır. Bu normal, bu onların işi. Ama tüm 

bunların işe yaraması için bunu sürdürmek zorundasınız. Değil mi? İşte cevap. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, yüzde on bağışın en son Tapınak Şövalyeleri zamanında işe 

yaradığını söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Ve bu bağışlamaydı. Sen ve ben şu anda hayırseverlikten 

bahsediyoruz. Tıpkı bir kişinin, ne bileyim, ölen bir akrabasının mirasının yüzde 

10'unu alıp hayır kurumlarına vermesi, çocuklar için bir şeyler satın alması gibi - evet, 

iyi bir şey yapmış olur. Ama o ve altşahsiyeti yardım alacak mı? Tabii ki hayır. Hangi 

erdemler için? Basit bir soru: hangi erdemler için, arkadaşlar? Nazik, iyi bir insan 

olduğu için mi? Bu harika bir şey. Eğer nazik ve iyi bir insansa ve ruhsal yolu 

izliyorsa, gerçekten çabalıyorsa, o zaman kendisi için korkmasına gerek yoktur. Peki 



ya ailesi ve arkadaşları için, o akrabası kime zarar verebilir? Ama, akrabaların ruhsal 

yola girmesini ve Tanrı'ya gitmesini kim engelliyor? "İstemiyorlar, başarmıyorlar." 

Evet, istemiyorlar ve başarılı olamıyorlar. 

 

Diyelim ki, bir insan ölen bir akrabasının mirasını bırakarak gelecekte akrabalarını 

etkilemesini istemiyor, iyi bir şey yapmak istiyor - bu harika. Eğer gerçekten istiyorsa, 

bu işe yarayacaktır. Ama sadece Allat'hiara'ya - sonra gelenlere ve bu yasayı alanlara  

aktarılırsa, çünkü tam olarak onlardan kaynaklandı. 

 

Şimdi bir bakalım (sen ve ben videolardan birinde bundan bahsetmiştik): sonuçta bu 

uygulama Sümerlerden çok önce başladı ve Sümerler yüzde onu tanımladılar. Bu arada 

Sümerler, bir insanın huzura kavuşmak istiyorsa her gelirinden getirmesi gereken 

yüzde onu tarif etmişlerdi. Bunu zaten bir dizi kural olarak yazılı hale getirmişlerdi. 

Kusura bakmayın, Allat'hiara ile Sümerler arasında çok fazla zaman geçmemişti. 

 

Bu nedenle, deyim yerindeyse bu yüzde on hikayesi bugün bile hala yaşıyor. Ama 

tamamen farklı bir bağlamda olsa da insanlar tarafından dinde kullanılmıştır. Size basit 

bir örnek vereceğim. Bu yüzde on ya da mülk, her neyse, ya da çifte yüzde on (eğer 

ticarete meraklı insanlar çok açgözlü değillerse) karşılığında bağışlama yapılabilir mi, 

tapınak için bir tapınakta bir rahibe getirirlerse bu işe yarar mı - yaramaz. Neden? Açık 

yasalar var. Her şeyden önce, Allat'hiara grubu olması gerekir. 

 

Tatiana: Bu bireysel olarak birileri tarafından yapılabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu imkansız ve gerçekçi değil. Bu, Tanrı'nın yaşayanları ölülerden 

korumak için verdiği bir haktır. Diğer her şey (bizim anlayışımızda paranın ve mülkün 

bir değeri vardır), Ruhsal Dünya anlayışında ve yine karanlık dünya anlayışında ise 

enerjidir. Bu yaşamsal enerjidir, bir eşdeğerdir. Ve bizim para, mülk ve benzeri şeyler 

dediğimiz şeylerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu daha büyük bir şeydir, yaşamsal enerjidir, 

Vril'in gücüdür, olabilecek en değerli şeydir. Ve onu nasıl değiştirirsek değiştirelim 

(bana öyle geliyor ki sen ve ben bunu bir önceki videoda tartışmıştık), bunun ne 

anlamı var?  (Tatiana: Evet, dönüştürme.) Herhangi bir dönüştürme hala aynı güçtür, 

bir durumdan diğerine akar, mesele budur. Bu nedenle, diyelim ki bağışlanmaya 

erişmek için yüzde 20 yerine sadece yüzde 10 veremezsiniz - hiçbir şey işe yaramaz. 

Kiminle ve nasıl pazarlık yapacaksınız? Vergi dairesinde değilsiniz ki. Bu konuları 

tartışmak bile gülünç geliyor açıkçası. Ama insanların bilmesi ve anlaması 

gerektiğinin farkındayım. 

 

Yani diyelim ki vefat eden bir insanın hayatının bu kısmı Allat'hiara'ya verildiği 

zaman bu zincir kırılıyor. Neden? Çünkü onlar Tanrı'ya doğru giderler, bizim bu 

tüketimci formatta var olan insanlar olarak sahip olduğumuz anlamda maddi değerlere 

sahip değillerdir; farklı bir tutumları ve farklı bir anlamları vardır. Ve anlam tam 

olarak yaşayanları ölülerden kurtarmaktı - mesele buydu. Ve bonus olarak, ölü bir 

insan huzura kavuştu. 

 



Ama insanlar yüzde onu, ne bileyim, rahiplerine, papazlarına ve benzerlerine 

getirdiklerinde... Öncelikle, 12 rahip de olsa fark etmez, ama bunlar çoğu zaman 

Tanrı'ya hiç gitmeyen ya da ev ve iş dışında hiçbir yere gitmeyen insanlar... Biliyor 

musunuz, üzgünüm, abartıyorum, ama bu doğru, insanlar, büyüyün. Tanrı'yı 

tanımayan ama şeytana hizmet eden biri sizi nasıl kurtarabilir ya da hayat enerjisinin 

bir kısmı için bile olsa akrabanızı nasıl affedebilir? Basit bir soru. Neden böyle 

söylüyorum? İzin verin yanıtlayayım. 

 

Günümüzde insanlar farklı dinlerin çeşitli tapınaklarına gidiyor, haraçlar ve 

kazançlarının yüzdelerini getiriyorlar - ne için? Bunu kendilerini, ailelerini ve 

arkadaşlarını korumak için mi getiriyorlar? Hayır. Oraya gidip haraç getiriyorlar ki 

Tanrı onlara işlerinde, sağlıklarında ve diğer her şeyde başarı versin. Bu doğru değil 

mi dostlar? Sonuçta bu bir iş, aslında tüketimci bir format, bu yüzden Tanrı'nın onlara 

yüz kat daha fazlasını vermesi için bağış getiriyorlar. Aslında söylenen bu, değil mi? 

Ama bu Tanrı'nın Sevgisi hakkında söylenir. Sevginizi Tanrı'ya gönderdiğinizde, 

dostum, O'ndan yüz katını geri alırsınız. Oysa gereksiz kağıt parçalarını getirip 

rahibinize verdiğinizde ve Tanrının size bir şey göndermesini umduğunuzda - evet, 

gönderilecektir. Ama Tanrı tarafından değil, şeytan tarafından. Ve bunu bilmeniz 

gerekir, çünkü bunları onun ellerine teslim ettiniz. Bu doğru.   

 

Diyelim ki, bu dünyanın kendi prensi var ve onun adı şeytan, iblis, her neyse. Ona ne 

isim verdiğimiz önemli değil, özü bundan dolayı değişmeyecek. Gördüğünüz gibi, 

insanlar gelip bir tapınağa bağış getirdiklerinde, özellikle de isimlerini Ruhsal Dünya 

umuduyla çan çalmaları için bir çana attıklarında, bu aptalca ve gülünçtür. Sadece 

aptalca ve gülünçtür. Çünkü maddi bir fayda peşinde koşarak getirdikleri şey... bir kez 

daha söylüyorum, sadece Ruhsal Dünya'da ödüllendirilecekleri umuduyla değil, şu 

anda bir şey alacakları umuduyla geliyorlar. Ve rahipler "fal bakma ayinleri" 

düzenliyor, evlerini kutsuyorlar. Bu doğru değil mi? Evlerde şeytan kovalıyorlar ve 

arabaları kutsuyorlar, "Lokomotifi kutsadı." 

 

Tatiana: İnsanları başarı için kutsuyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, bu gerçekten komik. Bunlar yetişkin insanlar... 

Her durumda, eğer bir insan rahip olacaksa ya da ruhban sınıfına katılacaksa (dedikleri 

gibi "Tanrı'ya hizmet etmek" için), kapsamlı bir bilgiye sahip olması gerektiğine 

inanıyorum ve kişi bildiğinde, bu tür bir aptallık yapmayacaktır. Çünkü diriyi ölü ile 

değiştirmek saçmalıktır. Bu basitçe... şeytana hizmet etmek deliliktir. Bu gerçekten 

böyledir. 

 

Ve bir rahip, Tanrı, Allah, İsa Mesih ya da başka bir şey adına, bir arabayı 

"kutsadığında" ya da bir evi bazı şeytanlardan "temizlediğinde", çeşitli çizimlerini ya 

da başka bir şeyi asarak onları kovduğunda, iblisler orada insana dokunmayacak mı? 

İblisler aslında insanın içinde yaşarlar. Bir insandan şeytanı nasıl kovabilir? Hayatı 

boyunca bir iblisle birlikte yürüyen bir insan? Bu soruya benim için cevap verin. Bu 

sadece bir iş, değil mi? Ama şeytanı memnun eden bir iş. Bu iş gerçekten Tanrı'yı 

hoşnut ediyor mu? 



Bu nedenle, Bilgi değiştirildi ve çarpıtıldı ve çok uygun, çok kârlı ve sadece insanların 

cüzdanlarını değil, bilinçlerini de kontrol eden din kuruldu. Bu doğru değil mi, 

dostlar? İsa Mesih ne zaman hepimizin eşit olduğunu ve hiç kimsenin üstün ya da 

aşağı olmaması gerektiğini, birbirimizi sevmemiz ve kardeş gibi yaşamamız 

gerektiğini söyledi? O, iki bin yıl önce Yaratıcı Toplumdan söz ederken, biz sadece 

tüketim biçimini geliştiriyor ve şeytana hizmet ediyoruz. Belki de artık yeter? Belki de 

aklımızı başımıza toplamanın zamanı gelmiştir, dostlar? Haksız mıyım? Açık sözlü 

olduğum için özür dilerim ama insanlar gerçeği bilmeli. Bu sadece burada yaşamakla 

ilgili bir mesele değil, aynı zamanda bedenlerinin ölümünden sonraki kaderle de ilgili. 

Bilmeliler. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, esasen, bu çapaları kesme hakkının bir gruba verildiğini 

söylediniz. Peki, bunu bireysel olarak herkes yapabilir miydi? 

 

İgor Mihayloviç: Grup olarak değil de tek başına mı demek istiyorsunuz? 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Birisi yapabilir. Tanrı'nın bir elçisi. Tanrı'nın bu güçle donattığı kişi. 

Ama, affedersiniz, tüm tarih boyunca hepsini isimleriyle tanıyoruz. Ama diyelim ki 

Tanrı'nın elçisi adının arkasına saklanan biri bile bunu nasıl yapabilir? Ne ile? Hangi 

güçle? Hangi araçlarla? Tanrı ona bu gücü verdi mi? Hayır. Ama elçiler verebilir. Bir 

keresinde sen ve ben bu konu hakkında konuşmuştuk, evet, Tanrı tarafından bu 

günahkâr Dünya'ya gönderilen kişi ölülere bile yaşam verebilir. Hayat vermek. Ama 

neden şeytanın kaçınılmaz olarak ölmüş bir kölesi kendisini sizin peygamberlerinizle 

bir tutuyor, söyleyin bana dostlar? Ve siz bunu normal mi görüyorsunuz? Şeytan bu 

noktada bile sizi alkışlıyor. Çünkü onun tarafını tutuyorsunuz. Sizin kadar günahkâr, 

aynı sorunlara sahip sıradan bir adamı alıyorsunuz ve onu şeytana hükmedebilen, 

çapaları kesebilen ve ölülere Hayat bahşedebilen Tanrı'nın elçisi seviyesine 

yükseltiyorsunuz. Aklınızı başınıza alın, millet. Haydi, en azından bu konularda 

büyüyün. Her şey gerçekten çok ciddi.  

 

OysagGrup bunu yapabilir. Yine, gruptan kasıt bir grup ya da bir dinde kendilerine 

keşiş diyen insan topluluğu değildir. Şu keşişlere bir bakın. Dostlarım, grup gerçekten 

de Tanrı'ya hizmet edenlerdir. Ve burada ilginç olan nedir biliyor musunuz? Neden 

tam olarak bir grup? Her şeyden önce en az 12 kişi olmalıdır; yani genel olarak grup 

12 kişiden oluşur. Ve birisi ruhsal yolda zayıf düşse bile, tüm grupta bir uyumsuzluğa 

neden olur. 

 

Grup, her şeyden önce, o Allat'hiara, sadece Tanrı için çabalayan insanlar değil, aynı 

zamanda bu dünyada Tanrı'ya giden diğer insanları da koruyan ve savunan insanlardır. 

Başka bir deyişle, onlar Tanrı'dan gelen ve Rab Tanrı'yı seven herkese gönderilen 

gücün iletkenleridir. Tanrı'yı arzulayan sıradan insanların sevgisini güçlendirir. 

Dolayısıyla Allat'hiara ya da Allat'hiara'dan önceki Allat Kızkardeşler, Ruhsal Dünya 

ile günahkâr dünya, şeytanın dünyası arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Evet, onlar 

yalnızca Tanrı'ya hizmet ederler; çoğu zaman Ruhsal Dünya ile temas halindedirler ve 



Tanrı'ya Sevgi duyarlar. Evet, bunu yapabilirler çünkü buna hakları vardır ama sadece 

bir grup olarak. Hiçbiri tek başına ya da birkaçı birden bu hakka sahip olamaz. Neden 

mi? Çünkü içlerinden biri bunu tek başına yapmaya kalkışsa bile, tüm grubun 

dengesini bozmaya başlayacaktır. Ve grup bu tür insanları basitçe uzaklaştıracak ve 

yerlerine Tanrı için gerçekten çaba gösterenleri koyacaktır. 

 

Bunlar Tanrı tarafından verilen değişmez yasalardır ve hiç kimse tarafından ihlal 

edilmezler. Diğer her şeye gelince, bu doğrulanması çok kolay bir oyundur. Diyelim ki 

tarihte, insanların ne zaman yüzde on ödediklerini, mülklerini nasıl dağıttıklarını ve 

diğer her şeyi doğrulamak çok kolaydır. Ve ölüler dünyasıyla etkileşime geçmeyi 

sağlayan belirli tekniklere sahip olarak, örgütleri aracılığıyla hayatları boyunca şeytana 

haraç ödeyenleri bulmak çok kolaydır. İşte hayatın gerçeği, dostlar. Onlar neden 

cennette değiller? Sonuçta itaat ettiler ve harekete geçtiler. Hayatın gerçeği, dostlar. 

Büyüyün, hayat bu. Buna değer. 

 

Tatiana: Şimdi anlaşılıyor, İgor Mihayloviç, neden bir önceki videoda da bu hakkın 

gruba verildiğini ve bunun bir tür güvenlik önlemi olduğunu söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette.  

 

Tatiana: Ayrıca İgor Mihayloviç, şöyle bir soru var: Tapınak Şövalyeleri'yle birlikte 

böyle birkaç grup var mıydı? Çeşitli bölgelerde var mıydılar? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, bu imkânsız. Grup dünyada sadece bir tane olabilir. Allat 

Kızkardeşlerden sonra Allat'hiara kaldı (bunu anlatmayacağız, bu bilgi videolarımızda 

mevcut; isteyen bulur) ve bu grup yenilendi: Allat'hiara'dan bazıları ayrıldığında, en 

değerli olanlar onların yerini aldı. Yine, neden her zaman 72 kişi vardı? Aslına 

bakarsanız, grup 12 kişiden oluşuyor. Ve neden 72, hatta her yerde bu kadar popüler 

bir sayı? Çünkü grup 12 kişiden oluşuyor. Oysa geri kalanlar adaylar, çoğunluğu 

aslında Allat'hiara'ya hizmet ediyordu ama aynı zamanda adaylardı. Allat'hiara'dan 

bazıları bu dünyayı terk edip Allah'a katıldığında, en değerli olanlar bu makamı işgal 

etme şerefine nail oldu. Aslında, Allat'hiara'ya yakın olanlar bile, hepsi Diri olmasına 

rağmen, ölüler oraya kabul edilmedi. Elbette, öğrenenler, yola girenler kabul edildi. 

 

Tapınak Şövalyelerini ele alırsak, onlar böyle bir grup oluşturdular ve bu gerçekten işe 

yaradı. Pekala, yine geri dönüp bir kez daha söyleyeceğim ve tekrarlayacağım çünkü 

bilinç insanları rahatsız edecektir. Kadim Allat'hiara'nın kendilerine getirilen çok az 

insanı vardı. Neden? Bir görüntü ve bir isim - bilinmesi gereken şey bu. Onların 

zamanında dijital kameralar ve benzeri şeyler yoktu, bu yüzden bir görüntü 

aktarılıyordu, yani... ilk Allat'hiara'ya ölmüş insanlar getirilmişti. Ama bu tür bir 

yardıma gerçekten ihtiyacı olan çok az sayıda insan vardı. Tapınak Şövalyeleri 

zamanında ise iş yükü çok fazlaydı. 

 

Ancak, Allat'hiara yalnızca yardım etmeleri gerektiğine inandıkları kişilere yardım etti. 

Yine de ölülere yardım etmediler, yaşayanları ölülerden koruyarak onlara yardım 

ettiler ve onlara sadece ve seçici bir şekilde yardım ettiler. Her ne kadar ilk başta, evet, 



grup kurulduğunda, çok yardım ettiler, gerçekten pek çok insana yardım ettiler, ama iş 

yükü arttıkça, ruhsal yolda olan, düzene yardım eden yaşayan insanlara yardım ettiler, 

bu yüzden karşılığında bu insanlara yardım ettiler. 

 

Tapınak Şövalyeleri açgözlülüklerine yenik düşene kadar bu durum oldukça uzun bir 

süre devam etti. Başlangıçta gerçekten de Ruhun Düzeni idi. Ama daha sonra, önemsiz 

bir kâr düzenine dönüştü. Bu doğru. Diyelim ki genç nesli ortadan kaldırdılar. Yetişkin 

neslin gitmesini beklediler ve düzeni yenilemediler. Ama köşeye sıkıştıklarında ve 

şeytanın onları yendiğini ve sonlarının yaklaştığını fark ettiklerinde, aceleyle bu 

düzeni yeniden kurmaya çalıştılar, ama Rab artık bunu yapmalarına izin vermedi. 

Herkes kendi seçimini yapar ve bundan sorumludur. Mesele de bu. Tapınak 

Şövalyeleri kendi kalplerini, tarikatlarının kalbini öldürdüler. Ve onların kalbi tam 

olarak Allat Kızkardeşlerdi. Kalbi olmayan hiçbir organizma uzun süre yaşayamaz. Bu 

yüzden şövalyeler ektiklerini biçtiler, tıpkı bu dünyadaki pek çok insan gibi. Düşünün 

dostlar, neyi nereye ektiğinizi ve ne biçmek zorunda kalacağınızı. Hayatın gerçeği 

budur. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda da dünyadaki tüm altınların bir Meleğin 

Hayatına değmeyeceğini söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette değmez. 

 

Tatiana: Ve gerçekten ruhsal yolu takip eden insanlar, bu konunun kendileri için 

önemli olmadığı insanlardı. İyi arkadaşınız Sathya Sai Baba'yı hatırladınız. Ve 

biliyorsunuz, bir soru aldık, Sathya Sai Baba hakkında çok alışılmadık bir soru. 

İnsanlar size onun tekrar reenkarne olup olmadığını ve bu yaşamlarında onu görüp 

göremeyeceklerini (İgor Mihayloviç: Onu görmek mi) sormak istediler, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar, bu soruya şöyle cevap vereceğim. Evet, "şurada ya da 

burada reenkarne olduğuna" dair pek çok söylenti olacaktır. Gerçekte ise şöyle 

söyleyeyim: yüzyıllardır ilk kez, iyi dostum Sai Baba'nın bu dünyadaki enkarnasyonu 

kendi seçimiyle değil, biz insanlar tarafından etkileniyor. O buraya gelmek istiyor. O 

bu dünyayı seviyor. Bu gerçekten doğru, o bu dünyayı çok seviyor. Ancak, eğer biz 

gelmekte olan şeyi değiştirmezsek, o buraya gelmeyecektir. Çünkü buradan ayrılmak 

zorunda kalmadan önce güç kazanacak zamanı olmayacak. Anlayanlar anlayacaktır, 

geri kalanların ise buna ihtiyacı yok. Ama onu sevenler için şunu söyleyebilirim ki 

buraya gelmeyi gerçekten çok istiyor ve bu dünyayı gerçekten çok seviyor. Burayı 

ikinci evi olarak görüyor. Onu tanıyanlar zaten bunu bilirler. 

 

Tatiana: Dünya düzenindeki bir tür adaletsizlikle ilgili şu yorumları da alıyoruz, öyle 

söyleyelim. Durum şu şekilde: "Sabahtan akşama kadar çalışan o insanlar ne yapsın? 

Yayan gidiyorlar, gün doğumundan gün batımına kadar tarlalarda çalışıyorlar, şarkılar 

ve aletlerle yürüyorlar ve hava karardıktan sonra evlerine dönüyorlardı. Evde onları 

bekleyen bir çocuk kalabalığı ve bir ev halkı vardı ve herkesin doyurulması 

gerekiyordu. Ruhsal uygulamalara katılmak için ne zaman vakitleri olacaktı? 

Mutluluğu bilmeyen, çok az kazanan, dinlenme fırsatı olmayan, izin günleri olmayan 



bu kadınlar da orada, cennetteki yüksek mahkemede alt şahsiyetler haline gelecekler 

miydi? Burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Yeryüzünde ya da cennette adalet yok 

mu?" Bu soruyu ve bu durumu nasıl yorumlayabiliriz? 

 

İgor Mihayloviç: Bu soru mu? Oysas, benim bu soruyu soran kişiye bir sorum var. 

Sizdeki mikrofonu kim ele geçirdi? Kesinlikle Allah'a gidecek olan kişi değil. Burada 

nasıl bir adaletsizlik var, söyleyin bana? Bir insan bütün hayatını traktör gibi sürmüş. 

Öyle değil mi? Oysa Tanrı insanın traktör gibi çalışmasını isteseydi, onu traktör 

yapardı, gerçekten, ama onu insan yaptı. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Evet, gerçekte tüm karıncaları Meleklere dönüştüremezsiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bu durumda, ortaya çıkıyor ki... Aslında böyle bir sürü insan 

var, sadece bu kadınla ilgili değil, çok var. Şafaktan önce kalkarlar, şarkılar ve 

çapalarla tarlalara giderler, traktörler gibi çalışırlar, sonra tavşanlar gibi çoğalırlar, tüm 

hayatlarını endişeler ve sorunlar içinde geçirirler. Yine de bir sorum var: Onlara 

Tanrı'yı sevmeyi kim yasakladı? Bir çapa mı onları Tanrı'yı sevmekten alıkoydu? 

Yoksa onların çocukları mı Tanrı'yı sevmelerini engelledi? Peki siz ne tür bir 

adaletsizlikten bahsediyorsunuz? Ya da işe giderken söyledikleri şarkılar sırasında 

Tanrı'yı sevmek imkansız mıydı? "Pratik yapmak için zaman yok" - çoğalmak için 

zamanları vardı ama Tanrı'yı sevmek için zamanları yoktu. 

 

Arkadaşlar, bilirsiniz, gerçekten, "şeytanın avukatı" derler ya, evet, bu ise 

"altşahsiyetin avukatı". Çünkü bu tür bir soru ya potansiyel bir altşahsiyetten ya da bu 

Şahsiyeti kontrol edenden gelir. Çünkü bu adaletsizlik konusu ve şeytanın yaptıkları 

için Tanrı'yı suçlamak - bu şeytanın böyle bir numarasıdır, bunu ifade etmenin başka 

bir yolu yoktur. Örneğin, neden savaşlarımız var? Çünkü biz hayvanız, çünkü ölüler 

tarafından yönetiliyoruz. İşte bu yüzden savaşlarımız var ve işte bu yüzden birbirimize 

karşı adaletsiziz. Öyle değil mi? Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Tanrı insana Hayat 

kazanması için bir şans verdi. Ama biz Hayat kazanmak yerine, kendimizin bunun için 

ne ödeyeceğini düşünmeden ya da bilmeden gidip bir başkasının yaşamını alıyoruz. 

 

Dünya bu şekilde düzenlenmiştir. Şeytan burada hüküm sürüyor ve ölüler de ona 

yardım ediyor. Ama bana öyle geliyor ki bu yanlış. Tanrı bu dünyayı insanlara verdi. 

Sonuçta onu ölülere ya da şeytana vermedi. Peygamberlerinizin bahsettiği de bu değil 

miydi? Ama biz peygamberleri dinlemeyi bıraktık ve onları ezip öldürenlerin peşinden 

gittik; bu dünyayı bu hale biz insanlar getirdik ve şimdi bunun için Tanrı'yı 

suçluyoruz. Bu size bir şey hatırlatmıyor mu? Çifte ve üçlü standartlar şeytanın en 

sevdiği manipülasyon ve oyundur. Bu şekilde ölüler yaşayanlarla eğlenir. Bu yanlış, 

dostlar. Hiç kimse, şeytanın kendisi bile, Tanrı'ya hizmet etmeyi ve Hayatı kazanmayı 

seçen bir insanı engelleyemez; o zaten bunu kazanacaktır. 

 

Ama yolunuzda kararlı olmalısınız, oysa bir şarkı, bir kadeh alkol ya da başka bir şey 

sizi baştan çıkarırsa, daha sonra şeytanınıza umut bağlamayın, o size yardım 

etmeyecektir. Ve O'na gitmediğiniz için Tanrı'yı eleştirmeyin. Bu doğru değil mi? 

Bunu duymak istemezsiniz. Adil olmasını istiyorsunuz, "İstediğim gibi yaşıyorum, 



istediğimi yapıyorum ve sonra Tanrı bana Melekleri gönderiyor, deyim yerindeyse 

beni kollarına alıp cennete götürüyorlar" - burada rahiplerin masalı çok uygun. İşte 

tam da bu nedenle, şeytan tarafından yönetilen ölülerin elinde itaatkâr koyunlar 

olmanız için size bu masal verildi. Millet, uyanın. Hayat buna değer. Tamam Tatiana, 

bu konunun önemli olduğunu, insanların buna ihtiyacı olduğunu anlıyorum ama ben 

yine de Hayat hakkında konuşmak istiyorum. Bırak ölüler ölüleriyle ilgilensin. 

 

Tatiana: Doğru. Pek çok kişi bilgi yokluğunun sorumluluktan muaf tutabileceğini 

söylüyor. Ama her zaman, bu Hakikat tanelerini bulan insanlar olmuştur. Böylece bu 

saflıkla rezonansa girdikleri ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Herhangi bir dinde. Peygamberlerin Bilgisini değiştirenler ve 

çarpıtanlar, dinleri şeytanın aleti olarak kuranlar, eğer... Şimdi pek çok insanın 

"şeytanın aleti" konusunda öfkeleneceğini anlıyorum. Az önce bahsettik: dinlerin 

rahipleri maddi işler yaptığınız için sizi kutsadıklarında, sizden haraç aldıklarında ve 

başarı için, işteki başarınız ya da sağlığınız için ayinler yaptıklarında; bir rahip ölmüş 

bir insanın huzuru için dua okuduğunda, sözde ona diğer dünyada yardım ettiğinde - 

bu büyü değil mi dostlarım? Ama kim büyü yapar ki? Tüm peygamberler, İsa Mesih 

bile büyü yapmayı yasaklamışken. İnsanların en iyisi olan Muhammed Peygamber 

büyünün yanlış olduğunu söylediğinde. Bu doğru değil mi? Kendiniz düşünün. 

Üzgünüm ama bu açık sözlülük. ... insanlar içerlemiş. 

 

Tatiana: Aslında her şey bu içsel saflığa bağlıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Din fanatikleri arasında kimseyi kırmak istemedim, özür dilerim. 

Her hakka sahipsiniz, özgür vatandaşlarsınız, herhangi bir dine inanma hakkınız var, 

oyunun herhangi bir şartını kabul etme hakkınız var - bu size Tanrı tarafından verilen 

seçme özgürlüğüdür. Ama en azından Tanrı için Sevgi'yi düşünün, Hayatı düşünün, bu 

doğru olacaktır. Sonuçta hayat buna değer. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, videolardan birinde bize ruhsal yoldaki 

başarısıyla sizi çok memnun eden iyi bir arkadaşınızdan bahsettiniz, çünkü hızlı ve seri 

bir şekilde Hayat kazanmıştı. Ve ruhsal yolunda sisteme zarar bile verdiğini 

söylediniz. Daha sonra bazı insanların ruhsal uygulamalar yaparken, bölgelerinde su 

aygırları ve maymunların dolaştığını ve bunun da ötesinde, arkadaşınız bir sivrisineği 

bile sıkarken, bir ayıya sarılarak bu ruhsal uygulamaları yaptığını söylediniz. Ve tabii 

ki bir altşahsiyetten güç almanın mümkün olup olmadığı sorusu ortaya çıktı. Örneğin, 

altşahsiyet yanlışlıkla yanlış bölgeye girer, yanlış adrese gelir ve sadece hiçbir şey 

olmadan değil, gerçekten aç ve yalınayak çıkar. 

 

İgor Mihayloviç: Dostlar... Bu harika bir soru. İnisiyatifinizi anlıyorum ama ölüden 

bir şey almak mümkün değil. O yüzden arkadaşlar, bu konuya olgun bir şekilde 

yaklaşalım. Gerçekte, ölülerden bir şeyler almanın ve genel olarak sistemden 

çalmanın, onu gerçekten soymanın tek bir yolu vardır - bu da Diri olmaktır. Ölülerin, 

iblislerin, kötü ruhların ve tüm bunların, diyelim ki onların tüm kolektif 

organizasyonunun, yaşayanların sırtından geçinenlerin tüm direnişine rağmen, sadece 



Hayatı kazanmak. O zaman - evet, diyelim ki bir insanın içinde yaşayan ve ona 

hükmeden altşahsiyetlerden güç almak mümkündür, bunu Diri hale gelerek 

yapabilirsiniz. Ve genel olarak var olabilecek dünyaların en iyisine, Tanrı'nın 

Dünyasına gittiğinizde, o zaman tüm altşahsiyetler, eğer sizin içinizdeyseler, basitçe 

varlıkları sona erecek ve tüm güçleri yok olacaktır. 

 

Bana göre bu harika, bu gerçekten çok iyi. O zaman hiç kimse sizin üzerinizde güce 

sahip olmayacak. Ve bu çok mantıklı. Tüm insanlar buraya bunun için gelir - Hayatı 

kazanmak için. Geri kalan her şey şeytanın yaptığı şeylerdir. Ancak, şeytandan gelen 

tüm bu pisliğe rağmen, biz... biliyorsunuz, bunu daha önce de söyledim ve bir kez 

daha tekrarlayacağım: Lotus çiçeği gibi, bu pislikten ve çürümeden, bu bataklıktan, 

aslında saflığımızla Güneş'in önünde yükselmeliyiz. O yüzden dostlar, birbirimizi 

sevelim, teşekkürler. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlarım. Ve sadece birbirimizi sevmekle 

kalmayalım, aynı zamanda Ruhsal Dünya için de çaba gösterelim. Ve en önemlisi, 

Rabbimiz Tanrı'yı sevelim. O birdir, biz O'na ne dersek diyelim. Sonunda bunun 

farkına varalım ve uzlaşalım. Barış sizinle olsun, dostlar. 

 


