
DİKKAT VE ELEKTROMANYETİK ALAN HAKKINDA  
 

İnsan varlığının fenomenleri ve elektromanyetik alanla bağlantısı. Deneyler. İnsanlar 

Dünya'nın elektromanyetik alanını etkileyebilir ve dengeleyebilir mi? Birleşik bir 

insan uygarlığı oluştuğunda hangi yeni fırsatlar ortaya çıkar ve insanlığın enerji 

potansiyeli ve enerji kaynağı nasıl artar? Bunları ve çok daha fazlasını İgor Mihayloviç 

Danilov'un katılımıyla "Dikkat ve Elektromanyetik Alan Hakkında" videosunda 

izleyin. 

 
 

#Attention #ElectromagneticField #Climate 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov 

 

Violating the Laws of physics. Open Experiment PYRAMID. Possibility of the 

Impossible 

 

Human DEFLECTS A LASER BEAM! Future CAN BE CHANGED 

 

Unique Effect on Blood. The PYRAMID Experiment 
 

Creative Society: the Prospect of Civilization 

 

THE VALUE OF ATTENTION. PRACTICAL ADVICE 

 

The Most Valuable Currency in the Universe 

 

Climate. Mental disorders 

 

Climate Threats. Variants for Survival  
 

CLIMATE APOCALYPSE: ILLUSION OR REALITY? 

 

Climate change. The Beginning of a Big Disaster 
 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda kişinin sağlığı ile kendisi üzerinde 

yaptığı çalışmalar arasında bir korelasyon olup olmadığından bahsetmiştik. Ve sağlıklı 

bir ruhun her zaman sağlıklı bir bedende bulunup bulunmadığını. Ve biliyorsunuz, 

bilgiyi bizimle cömertçe paylaştığınız için size çok teşekkür etmek istiyorum ve bu tür 

dünyevi ve sıradan konular aracılığıyla bile, Şahsiyet aslında manevi yolda muazzam 

bir güçlenme elde ediyor. Aslında bir kez daha anlıyoruz ki, bu dünyada varlığından 



haberdar olsak da olmasak da, anlasak da anlamasak da doğru ve kusursuz işleyen bazı 

fizik yasaları var. 

 

Ve biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, videolarımızdan birinde elektromanyetik alanın 

gücündeki azalmanın insanlar üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğundan bahsetmiştik. 

Hem insanın sağlığını hem de ruh sağlığını, yani insanın davranışlarını ve psikolojik 

durumunu etkiler. Bu gerçekten doğru çünkü biz insanlar, bu kadar karmaşık bir 

elektromanyetik yapıya ve manyetik olarak hassas bir kana sahip olsak bile çok 

karmaşık nesneleriz. Elektromanyetik alandaki tüm bu değişiklikleri çok fazla 

hissediyoruz. Asıl soru şu İgor Mihayloviç: Bir insan sadece bu elektromanyetik 

akımları mı algılayabilir, yoksa Dünya'nın manyetik alanını, uzayı ve etrafındaki 

insanları gerçekten etkileyebilir mi? 
 

İgor Mihayloviç: Bir insan, elektromanyetik alan da dahil olmak üzere çevresini 

etkileyebilir. Örneğin, hatırlarsanız "İnsan Lazer Işınını Saptırıyor" başlıklı bir 

videomuz vardı. 

 

Tatiana: Evet, elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Dahil olan iki operatörümüz vardı. Bunlardan biri, diyelim ki o 

sırada hala zayıftı, diğeri ise daha güçlüydü. Bu, özür dilerim, bir lazer ışınıydı, yine 

de etki, deyim yerindeyse Vril'in gücünü kullandığında, insanın kendisi tarafından 

uygulandı. Dolayısıyla bu mümkün, değil mi? 

 

Tatiana: Evet, bu mümkün. 
 

İgor Mihayloviç: Ve insanın elektromanyetik alanı ve diğer pek çok şeyi nasıl 

etkilediğine dair pek çok deney yapıldı. Arkadaşlar, gerçek şu ki biz etrafımızdaki 

alanın ayrılmaz bir parçasıyız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ve işte böyle bir nokta, İgor Mihayloviç, insanın süper yeteneklerine biraz 

değindik. Soru şu şekilde. Çoğu zaman, diyelim ki insanlar bu telekinezi ile ilgili 

deneyler yaptıkları anlarda, manyetik alanda böyle bir ani artış kaydettikleri not 

edilmiş ve kaydedilmiştir. Dahası, bu manyetik alan diğer canlı organizmalarda 

bulunan manyetik alanı ve gezegenin manyetik alanını önemli ölçüde aşıyordu. Yani, 

evet, insanın bir tür çeşitli enerji kuyusu olduğunu anlıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Bir insandaki manyetik enerji fazlalığının, onda bu tür mucizevi yeteneklerin 

açığa çıkmasına katkıda bulunduğunu söyleyebilir miyiz? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, elbette değil. Mesele şu ki, elektromanyetik enerji dediğimiz 

şey Vril gücünün yalnızca bir bileşenidir. Dolayısıyla, insan bazı eylemler 

gerçekleştirdiğinde, basitçe söyleyelim, insan dikkatini örneğin duvara bantlanmış bir 

kağıt parçasına çizilmiş bir noktaya verir. Ve dikkatiyle onu hareket ettirmeye çalışır. 

Pek çok farklı egzersiz ve teknik var, ben yaygın olarak bilinen ve mevcut olan 



şeylerden bahsediyorum. Ne olur? Eğer kişi bu güce yeterince sahipse, bunu birazcık 

da olsa kontrol edebiliyorsa ya da deyim yerindeyse dikkatinin gücünü kontrol 

edebiliyorsa, o anda etrafındaki elektromanyetik alanda bir azalma, keskin bir azalma 

olacaktır, eğer bunu bir manyetometre ile ölçersek. Neden? Çünkü kişi dikkatini tam 

olarak bu noktaya doğru bir şekilde vererek ve onu hareket ettirmeye çalışarak, deyim 

yerindeyse, tam olarak Vril gücünü kullanarak fiziksel değil, ama enerjisel bir eylem 

yaratır. Ve bu durumda, fazla bir enerji tezahür etmez, aksine alanda enerji alınır. Vril 

gücü aslında çok ilginç bir konu. Ve başka ne ilginç biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Tamam. 
 

İgor Mihayloviç: Bugün "Vril gücü... Vril gücü" dedik, en azından ben demeye 

başladım. Oysa gerçekte bu antiallat'ın gücüdür. Ama nedense bu deneylerde 

"antiallat" kelimesini telaffuz etmeye dilim varmıyor. 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Neden olduğunu biliyor musunuz? Allat için üzgün hissediyorum.  
 

Tatiana: Aynen. 
 

Igor Mihailovich: Doğru, oysa Vril gücünün iyi uyduğu görülüyor, Vril gücü  Vril 

gücüdür.  

 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, diyelim ki telekinezi ve benzeri 

konularda bu testleri ve deneyleri yapmak için insanın bu gücü gerçekten nereden 

aldığını merak ediyorum. Sonuçta, bu tür psikogenetik deneylerin, deneyi yapan 

kişinin etrafında çok daha fazla insan olduğunda daha iyi sonuçlar verdiği, bu kişinin 

etrafında gerçekten çok daha fazla insan olması gerektiği durumlar bilinmektedir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, ne kadar çok insan dikkatini bir sihirbaza ya da hokkabaza 

verirse, evet, öyle diyelim, sihirbaz bu numaralarda o kadar başarılı olur. Herhangi bir 

eylem çok enerji tüketir. Hatırlayın, bir keresinde size şöyle bir örnek vermiştim: Bir 

iğnenin ucuna bir tüy koysak ve onu camla ya da bir tür kapla kaplasak, dünyanın tüm 

rahipleri ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar o tüyü hareket ettiremezler. Öyle değil mi? 

Ama aynı zamanda bir pusulayı hareket ettiren insanlar da var, örneğin Kulagina, 

nesneleri hareket ettiriyorlar, aynı zamanda diyelim ki birkaç kişi büyük ve ağır bir 

arabayı bile hareket ettirebiliyor, yani Vril gücünü kullanarak tonlarca ağırlıkta bir 

arabayı hareket ettirebiliyorlar. 

 

Tatiana: Yani insanlar bir oditoryumdayken, örneğin ne bileyim, bir kişi kaşıkları ya 

da çatalları bükerken... 

 

İgor Mihayloviç: Fark etmez. Deyim yerindeyse, Vril gücünün gerçek bir 

tezahürünün olduğu yerde. 

 

Tatiana: Bu gösteriyi satın alıyorlar...  



İgor Mihayloviç: Bu resmi satın alıyorlar, sadece bunun için para ödemekle 

kalmıyorlar, aynı zamanda dikkatlerini bir kaşığın nasıl büküldüğünü gösteren kişiye 

de yatırıyorlar. 

 

Tatiana: Ve aslında aynı yetenekler bu alana maruz kalan birçok insanda da ortaya 

çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Pek çok insanda değil ama bazılarında. Bu son derece nadirdir, ama 

gerçekten olur. Yani, bir kişi enfekte olabilir. Ama o zaman birçok insan dikkatini 

verir ve diyelim ki bu fenomene yatkın olan insanlar da bu tür numaraları 

tekrarlayabilir. Bunun nedeni aşırı güç diyelim. 

 

Tatiana: Bir keresinde bu tüyü iğnenin ucundan hareket ettirmek için, bu fiziksel 

eylemin gerçekten gerçekleşmesi için inanılmaz bir güç uygulamak gerektiğini 

söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Çok yüksek fiyatlı. Bütün olay bu. Sonuçta insanlar 

geliyor... bilirsiniz, gelip bir baleyi, sanatı, insanların çok çalıştığı bir şeyi izlemek 

başka bir şeydir. İzlersiniz, filmin tadını çıkarırsınız ve huzur içinde evinize gidersiniz. 

Burada ise her taraftan yakalanırsınız. Bu durumda sadece ilginç bir resme sahip 

olmakla kalmazsınız, aynı zamanda tedirgin olmaya ve büyüye doğru itilmeye 

başlarsınız. Bilincinizin, sistemin buna ve diğer her şeye doğrudan bir ilgisi vardır. Ve 

başarılı olması için yaşam enerjinizin büyük bir kısmını o sihirbaza yatırmaya 

başlıyorsunuz.   

 

Tatiana: Böylece pillerini bu şekilde şarj edebilir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle.  
 

Tatiana: Ve başka bir soru daha var, İgor Mihayloviç, günümüzde insanlar, bilim 

adamları, sorunun bu süper yetenekleri veren bu enerjinin elektromanyetik doğasıyla 

ilgili olmadığını çok iyi anlıyorlar, çünkü insanların korumalı nesneleri de kolayca 

hareket ettirebildikleri açık. Ve bir soru ortaya çıkıyor: insanda ne tür enerjiler var, 

belki bir şekilde nötrino akışları üretiyor ya da belki bir şekilde fotonlar üretiyor? 

 

İgor Mihayloviç: İnsan foton da üretir, nötrino da üretir. Diyelim ki, bu insanda 

gerçekleşen bozunmaların bir sonucu. 

 

Tatiana: Ama bugünlerde bunu görebiliyorlar mı? 
 

İgor Mihayloviç: Nötrinolara gelince, onları modern bilimsel yöntemlerle tespit 

etmek çok zor. Bunun ne tür bir enerji olduğuna gelince, basitçe söyleyeyim: insan 

kapasitesi muazzam. Tanrıya şükür dostlarım, bu bilgi bizden çok uzun zaman önce 

saklandı ve bu iyi bir şey. Tanrı'ya şükür, dünyada insanın içindeki bu güçleri nasıl 

uyandıracağına dair hiçbir talimat yok. İnsan pek çok şey yapabilir. Hayal bile 



edemeyiz ve bilim-kurgu yazarları bunu tarif bile etmezler. Kesinlikle bazı noktaları 

çarpıtıyorlar ama gerçekte yapabileceklerimiz çok fazla. 

 

Tatiana: Burada sadece bazı eylemleri gözlemleyebileceğimizi söylediğinizi 

hatırlıyorum ve bunlar bize tamamen aynı görünebilir, hem bir kişinin eylemi hem de 

aynı kişinin zamanın başka bir noktasındaki eylemi. Ama onun duygusal durumuna 

bağlı olarak. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey değişir, yine.  
 

Tatiana: Bu enerji seviyesinde gerçekleşiyor... 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, görüyorsun, sen ve ben şu anda fizikten bahsediyoruz, bu 

büyü değil, fizik. Ve insanlık olarak henüz kavrayamadığımız fizikten bahsediyoruz. 

Bakın, size basit bir örnek vereceğim. Yine, herkesin tekrarlayabileceği en basit 

eylemi ele alalım. Sıradan bir ev terliğini alalım ve parke zemin üzerinde yuvarlanacak 

şekilde fırlatalım. Ne yapabiliriz...? 

 

Tatiana: Kayıt. 
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu video gözetimi, o zaman ölçebiliriz... Peki, 

neyi ölçebiliriz? Elektromanyetizma. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Salınımları, bazı dalgalanmaları ya da sıcaklığı ölçebiliriz. Yine 

sıcaklığı bu seviyede kaydedebilmek için derecenin milyonda biri kadar 

dalgalanmaları tespit edebilen cihazlara ihtiyaç var. 

 

Bir de şöyle bir paradoks var: Bir insanın terliği fırlatırken hangi ruh halinde olduğuna 

bağlı. Kesinlikle aynı hız, aynı direnç ya da diyelim ki o terliğin tabanının yüzeyi ile o 

parke zeminin yüzeyi arasında etkileşim, etkileşime giren moleküller arasında kayma 

ve direnç anları, yine hava moleküllerinin direnci olabilir. Hatta bunu bir videoda bir 

yerde yakalayabiliriz. Değil mi? Özellikle de orada bir tür sisli ortam yaratırsak, 

terliğin aerodinamiğini görebiliriz. Ama aslında hiçbir şey görmeyiz. O gerçek kuvveti 

ve o eylemi gerçekleştiren kişinin çevrede meydana getirdiği değişiklikleri görmeyiz. 

Anlıyor musunuz? Örneğin, sadece iyi bir ruh hali içindeyken fırlattı, öfke ya da nefret 

içindeyken fırlattı, ya da aşıkken, ya da oyun oynarken - bunlar çevre üzerinde farklı 

değişiklikler ve farklı etkiler olacaktır. 
 

Tatiana: Biliyorsunuz, bu bir insanın gün içindeki her eyleminde ne tür bir yatırım 

yaptığına dair sorumluluğu artırır. Yani, aynı şeyi yapıyor gibi görünüyor ama gerçek 

niyeti nedir? Bu aynı zamanda bir insanın başka bir kişinin eylemini asla basit bir 

gözlem seviyesinde, deyim yerindeyse üç boyutluluktan bir gözlemci seviyesinde 

değerlendiremeyeceğini de gösterir, çünkü eylemler tamamen aynı olabilir. 

 



İgor Mihayloviç: Elbette kendi eylemlerinizi bile izleyemezsiniz. Tamamen aynıdırlar 

ve fark edilemezler. Kolaylıkla tekrarlanabilecek, kaydedilebilecek ve pek çok kişinin 

yapabileceği şu örneği ele alalım. Örneğin, bir grup insanı ele alalım, sekiz kişi 

masada oturuyor olsun, nerede olursa olsun, bir doğum gününü kutluyor olsunlar, 

bilirsiniz, modern bir şekilde. Ücretsiz Wi-Fi var ve herkes kendi aygıtında. Yani, 

birbirlerine dikkat etmiyorlar, ruh halleri dedikleri gibi ya eşit ya da yüksek bir ruh 

halindeler. Tamam mı? 

 

Tatiana: Tamam. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey yolunda. Dokuzuncu kişi sessizce gelir, kimseye merhaba 

demeden, kimseyi rahatsız etmeden, dikkatlice oturur ve o cihaza kendini kaptırır. 

Yani, aslında kimse ona dikkat etmez. Ama içeri öfkeyle, nefretle, kıskançlıkla, 

bilirsiniz, bu tür içsel olumsuzluklarla gelir. Ona bakmıyorlar, ayna nöronları kapalı, 

hemen söylüyorum ki psikologlar hipotez kurmaya başlamasınlar. Ve ona 

çevrelerinden bile bakmıyorlar, herkes cihazları ile meşgul. Çevresel görüşe gelince... 

sadece ona yakın olanlar onu izleyebilir. Yüz ifadelerinde nötr olabilir, öyle diyelim 

ama içi kaynıyor. Gerçekten çok kısa bir süre geçiyor ve bu olumsuzluk herkese 

bulaşıyor. İnsanlar sinirleniyor, rahatsızlık hissediyor vesaire. Ama bütün bu insanları 

bir EEG makinesine bağlasaydık, hepsinde ritmin nasıl değiştiğini görürdük. 

 

Ve burada, dostlarım, çok ciddi bir nokta var. Bunu vurgulamak isterim. Negatiflik 

çok kolay ve hızlı bir şekilde çok sayıda insanı senkronize eder. Pozitifliğe gelince, iyi 

bir ruh hali, yüksek bir ruh hali ya da başka bir şey, yüksek titreşimler diyelim, bunlar 

çok zayıf bir şekilde senkronize olurlar. Başka bir deyişle, neşeli, nazik, harika bir ruh 

halindeysek ve korkmuş, depresif veya sinirli sekiz kişinin oturduğu bir gruba 

katılırsak, iyi ruh halimizle onların ruh halini yükseltmeyiz. Aksine, o sekiz kişi gibi 

oluruz. 
 

Tatiana: Bu tür durumlarda bu tür etkilere yenik düşmemek için her insan için bir 

kalkan, bir dokunulmazlık nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, komik ama bir insanı diğer insanlardan ve 

etkilerden koruyan tek iyi, gerçekten işe yarayan kalkan sadece ruhsal gelişimdir. 

Başka bir şey değildir. Tanrı'ya duyulan sevgidir. İnsan Tanrı'yı gerçekten seviyorsa ve 

buna gerçekten odaklanmışsa, hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Ritmi hiç 

değişmeyecek, kim gelirse gelsin, ister iyi bir ruh halinde ister kötü bir ruh halinde 

olsun, hiçbir sapma olmayacaktır. İnsan Ruhsal Dünya ile gerçekten temas halinde 

olduğunda, bu sözsüz diyaloğa sahip olduğunda, bunu bozmak... ancak bu kişi fiziksel 

olarak etkilenirse mümkündür, aksi takdirde olası değildir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, sekiz kişinin bir odada bulunması ve bir kişinin olumsuz bir 

durumla içeri girmesi gibi çok güzel bir örnek verdiniz. Sizinle bilim insanlarının 

yaptığı başka bir deneyi tartışmak istiyorum. Bu deney Altay Dağları'nda gerçekleşti. 

Deyim yerindeyse, gezegenin yüzeyinde aktif noktalar keşfettiler ve bir insanın 

duygusal durumunun Dünya'nın manyetik alanının gücünü etkilediğini fark ettiler 



(İgor Mihayloviç: Etkiliyor). Bu yüzden aslında iki kişi aldılar: biri kötümserdi, diğeri 

ise iyimserdi, hayatta böyle baskın bir ruh hali vardı. Ve onların olumlu ve olumsuz 

düşüncelerinin ve anılarının bu elektromanyetik alanın gücünü nasıl etkilediğini test 

etmeye karar verildi. 

 

Ve biliyorsunuz, test edilen kişilerden altı metre uzağa bir manyetometre yerleştirdiler. 

Ve onlardan kötü bir şey düşünmelerini istediklerinde, doğal olarak elektromanyetik 

alanın, gücünün azaldığını gördüler. İyi bir şey düşünmelerini istediklerinde ise 

manyetik alanın gücü buna bağlı olarak arttı. Dahası, kötümser kişi söz konusu 

olduğunda sapmalar önemsiz, yaklaşık 35 nanotesla olsa da, günlük yaşamında 

böylesine iyimser bir ruh hali içinde olan kişi aniden hayatındaki parlak bir olumlu 

olayı hatırladığında, manyetik alan keskin bir şekilde 1000 nanotesladan fazla saptı. 
 

İgor Mihayloviç: Bakın, bir kağıt parçası üzerinde duvara yapıştırdığımız ve 

konsantre dikkatimizle hareket ettirmeye çalıştığımız bir noktadan bahsettiğimi 

hatırlıyor musunuz? O zaman yakınınızdaki elektromanyetik alan azalır. Ancak 

dikkatimizle onu daha yakına çekmeye başlarsak, o zaman artmaya başlayacaktır. 

Bunlar fizikte henüz bilmediğimiz bazı korelasyonlar arkadaşlar. 

 

Tatiana: Bu sadece, bilirsiniz, bu neyi gösteriyor? 6 metrenin böyle bir mesafe 

olduğunu... Hayatta, ailelerde ya da gruplarda birbirimizle iletişim kuruyoruz ve 

aslında bir insanın duygusal sağlığını (İgor Mihayloviç: Çok fazla), her şeyden önce, 

dediğiniz gibi, fiziksel sağlığını düşüncelerimizle bu şekilde etkiliyoruz. Ve bir soru 

var: eğer insan ruhsal yolu izlerse, bilinci kötümserden iyimserliğe dönüşebilir mi ve 

dönüşmeli mi? Bilincinde böyle bir evrim gerçekleşir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Olmaz. Eğer insan hayatta kötümser ise, bilinci de kötümser 

kalacaktır. Kişinin öğrenebileceği tek şey bunu Şahsiyet olarak nasıl kontrol 

edeceğidir. Sadece öğrenmekle kalmaz, eğer ruhsal yola girmişse bunu yapmak 

zorundadır, başka bir seçenek yoktur dostlar. Eğer ruhsal yola girerseniz, 

başlayacağınız ilk şey bilinç üzerindeki kontroldür. Yani şeytan dizginlenmelidir. Eğer 

şeytanı dizginlemezseniz, ne tür bir maneviyattan bahsedebiliriz? Ne yaparsanız yapın, 

dünyanın tüm tapınaklarında tüm mumları yakabilirsiniz - her şey anlamsız olacaktır. 

Neden? Çünkü yaktığınız o mumların önündeki ateşi siz değil, şeytan tutacaktır, 

dostum. Dolayısıyla, her şeyden önce, bu şeytanı dizginlemek, disipline etmek ya da 

şöyle diyelim, itaatkâr olması için ona boyun eğdirmek çok önemlidir. Ve sonra, evet, 

insanların dediği gibi, kişi karakter olarak değişebilir, yani daha sakin ve daha neşeli 

hale gelecektir. 

 

Tatiana: Evet, daha dengeli, muhtemelen.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru, daha mantıklı. Ama bilinci iyimser mi olacak? Elbette hayır. 

Ne zaman bir şans olsa, kişinin dikkati maddi bir şeyle dağılır dağılmaz, bilinç 

üzerindeki kontrolünü gevşetir gevşetmez, sahneye hemen bir kötümser çıkacaktır. 

 



Tatiana: Vay canına, bu izleyicilerimiz için muazzam bir bilgi olacak (İgor 

Mihayloviç: Bu hayatın gerçeği). Çünkü herkes şu ya da bu şekilde "neden örneğin 

daha fazla... Bilmiyorum..." olmasını bekliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, size şunu söyleyeyim: Tanrı'nın Dünyası'na 

değerli kişiler olarak girmek için ruhsal yola giren insanlar var, diyelim. Bir de her 

türlü hileyi görmek, eşyaların nasıl hareket ettirileceğini öğrenmek ya da 

açıklanamayan bir şeyle karşılaşmak için ruhsal yola giren insanlar var. Başka bir 

deyişle, şeytan onları enerji kaynağına ulaşmak için oraya iter. Hatta Allat gücünden 

daha fazla biriktirebilmeleri için ruhsal yoldaki bazı insanlar üzerindeki kontrolünü 

gevşetir. Neden biliyor musunuz? Onu antiallat'a dönüştürmek ve hepsini şeytana 

vermek için, bilirsiniz, bir tür hırsızlar, şeytanın casusları. Ama insan seçer, insan 

seçiminde özgürdür. Şeytana hizmet etmeyi ya da Tanrı'ya gerçekten sadık kalmayı 

seçer. Bu kişinin kendisine bağlıdır. Yani her şey mümkündür.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, kişinin düşüncelerinin sorumluluğu hakkında konuşurken. 

Bir insanın hakkında düşündüğünüzde, onun da sizin düşünceleriniz doğrultusunda 

hareket etme olasılığının yüksek olduğu gözlemleniyor. Bu doğru mu? 

 

İgor Mihayloviç: Çok nadiren ve kendiliğinden, çok sayıda koşul bir araya 

geldiğinde, bilirsiniz, yapbozun yerine oturması gibi, hem sizin için hem de o kişi için; 

ve bu tesadüf, bir kişinin başka bir kişiyi düşüneceği ve onun bir şey yapmasını 

isteyeceği ve diğer kişinin de bunu yapacağı koşulları yaratabilir. En korkutucu şey ne 

biliyor musunuz? İnsanın bu beceriyi öğrenmesini sağlayan bir teknoloji olması. 

Herkes üzerinde işe yaramaz, ama insanların büyük çoğunluğu üzerinde işe yarar. 

Korkutucu olan da bu. Bu bilgi, diyelim ki sıradan bir tüketicinin eline geçerse 

korkutucu olur. O zaman bu bir sorun olurdu, çoğumuz için bir sorun olurdu. Çünkü 

onun istediğini yaparak, bunu kendi düşüncelerimiz ve arzularımız olarak kabul 

edeceğiz.   

 

Tatiana: Bu çok acımasızca. 

 

İgor Mihayloviç: Yaygın olarak bilinen basit örnekler var: kandooklar, değil mi? 

Sonuçta insanları zorluyorlar, dahası onları kolayca manipüle ediyorlar. Onları sadece 

bir şey yapmaya değil, intihara bile zorluyorlar. Evet, gerçekliği değiştirerek, bir 

illüzyon yaratarak. Ama ne fark eder ki? Bir insanı, diyelim ki istediği seçimi yapmaya 

zorlamıyorlar, hayır. Onun yerine gerçekliği değiştirirler ve bir arzu uyandırırlar. Ama 

kişi bunu kendisi yapar.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, şu noktayla ilgili olarak: evet, bir kötümser ruhsal olarak 

geliştiğinde iyimser olmayacaktır, ama... 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, hayır.  Bunu daha basit bir şekilde ifade edeceğim, 

bilirsiniz, herkese cevap vereceğim. Eğer sen, dostum, keman çalamıyorsan ve bunu 

öğrenmeyeceksen, o zaman ruhsal gelişimle ne kadar meşgul olursan ol, Melek bile 

olsan, keman çalamayacaksın. Keman çalmak istiyorsanız, ders alın, çalışın ve çalın. 



Ama bazı maddi beceriler kazanmak için ruhsal gelişimle uğraşmaya gelince, altını 

çiziyorum, maddi beceriler ve özellikle de burada üç boyutluluk - çocuklar, bu çok 

saçma, gerçekten çok saçma. Sağlıklı olmak için ruhsal gelişimle uğraşmak, bu 

konuyu zaten tartışmıştık. Bu, bilirsiniz... 

 

Tatiana: Ya da maddeyi bir şekilde manipüle etmek, evet, tam olarak (İgor 

Mihayloviç: Evet, sonuçta ilginç), birbirlerini etkilemek için.   

 

İgor Mihayloviç: Eğer maddeyi manipüle etmek istiyorsanız, eğer böyle bir planınız 

varsa, kim olmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bir ekskavatör operatörü. Cidden, 

büyük, devasa bir madde hacmini tam olarak manipüle ediyorlar. 

 

Tatiana: Bir yığın.  

 

İgor Mihayloviç: Hangisi daha basit: bir ekskavatör kullanmayı öğrenmek mi yoksa 

hayatınızı, sonunda hareket ettiremeyeceğiniz bu tüyü hareket ettirmeye çalışarak 

geçirmek mi? Buna değer mi? Bu üç boyutlu dünyada ne öğrenirsen öğren, hangi 

beceriyi edinirsen edin, şeytan seni bu dünyadaki tüm kralların üzerinde bir kral yapsa 

bile, o zaman ne olacak dostum? Bu sana ne kazandıracak? Bir yıl, on ya da yirmi yıl 

kral olacaksın ve sonra sonsuza kadar şeytanın kölesi olacaksın. Ne kadar "iyi" bir 

takas, değil mi? Bilirsiniz, diyelim ki bir kerelik bir şeker karşılığında en iyi 

restoranlardan birinde bedava yemek için ömür boyu izin almak gibi bir şey. Bu bir 

şekilde... 

 

Tatiana: Şöyle bir soru var İgor Mihayloviç: Hem kötümserler hem de iyimserler 

olumlu düşündüklerinde elektromanyetik alanı güçlendirirler. Ancak, bugünlerde çok 

moda bir konu var ve insanlar olumlu düşünmenin bir şekilde gezegenin manyetik 

alanının stabilizasyonunu etkileyebileceğini söylüyorlar. Bu arada, felaketlerin 

döngüsü sırasında manyetik alanın aslında zayıfladığını biliyoruz. İnsanlar olumlu 

düşünceleriyle, gezegen nüfusunun yüzde 90'ını bir araya getirerek, sadece olumlu 

düşünceler ve olumlu anılar üreterek, Dünya'nın manyetik alanını dengeleyebilirler 

mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır.  
 

Tatiana: Hayır.  

 

İgor Mihayloviç: İşe yaramaz. Neden biliyor musunuz dostlarım? Çünkü küremizdeki 

toplam enerji miktarı, şu anda devam eden dış etkiden çok daha küçük. 

 

Tatiana: Bu çok ilginç. Başka bir deyişle, bu etkiye karşı koyması gereken enerji, 

insan muazzam bir kuyu olmasına rağmen, şu anda insanda bu miktarlarda mevcut 

değil. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanlığın bu tür bir enerjiye hiç erişimi yok, bu şekilde cevap 

vereceğim. Bugün itibariyle, yani tam olarak bugün, enerji kaynakları ne olursa olsun, 



elimizdeki tüm yöntemleri, araçları ve yolları kullanarak ihtiyacımız olan bu miktarda 

enerjiyi biriktiremeyiz. Bize gelen dış etkiye, diyelim ki X etkisine, bu kadar N 

enerjisiyle karşı koyamayız. Başaramayız, enerji miktarımız kat kat daha az. 

 

Tatiana: Böyle bir durumda darbeye karşı koymak için bu kadar enerjiyi nereden 

bulabiliriz? 

 

İgor Mihayloviç: Aslına bakarsanız, bol miktarda enerji var; bu enerjinin tükenmez 

kaynakları var. Anlaşılması için size basit bir örnek vereyim. Konuyla pek ilgili değil 

ama bir fikir verebilir. Diyelim ki, dediğiniz gibi, insanların yüzde 90'ı birleşti ve 

olumlu düşünmeye ve gezegeni kurtarmaya başladı. Burada enerji kaynağına 

yaklaşabiliriz. Ne şekilde biliyor musunuz? Yaratıcı Toplumu inşa ederek. Tamam, 

bizi uygarlığın oluşumuna götürecek başka bir toplum olsun. Buna ne isim 

vereceğimiz önemli değil. Ama asıl mesele şu ki, biz aslında birleşik bir uygarlık 

haline geliyoruz ve enerji kaynağımız hemen kat kat artıyor. Anlıyor musunuz? 

(Tatiana: Yeni beklentiler açılıyor.) Ve soru şu ki nasıl? Yeni fırsatlar ortaya çıkar. 

Bu tam anlamıyla uygarlığın ilk aşamasıdır. Uygarlık gelişiminin bir sonraki aşaması, 

bir bütün olarak uygarlığın enerji kaynağını yüzde 100, hatta daha fazla arttırır. Ve 

böyle devam eder. 

 

Tatiana: Bu çok ilginç. En azından bu olumlu düşünce, insanların en azından 

birleşebilecekleri ve arkadaş olabilecekleri gerçeğini destekliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ama aslında dedin ki, yapabilecekler mi... Kendilerini ne kadar 

zorlarlarsa zorlasınlar ve ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, felaketleri 

durduramayacaklar ve elektromanyetik alanı dengeleyemeyecekler - 

başaramayacaklar. Yine de, böyle bir birleşme sayesinde bu noktaya gelmek - evet, 

Yaratıcı Toplumu inşa ederek bu mümkün. Tabii ki mümkün. İlla yaratıcı olmak 

zorunda değil, belki insanlar Yaratıcı Toplumu inşa etmek istemeyeceklerdir, ama 

başka bir şey bulabilirler, "yaratıcı" değil, ama bir tür "olumlu" toplum, ne olursa 

olsun ve nerede olursa olsun. 

 

Tatiana: İnsanlar birleşip sadece olumlu düşünmeye değil, hem sözleriyle hem de 

eylemleriyle harekete geçmeye başladıklarında verimlilik ve üretkenlik daha yüksek 

olur. Ve biliyorsunuz, pek çok insan kesinlikle bu mucize yaratan yeteneklere sahip 

olmak istiyor; bazıları bunları kendileri için istiyor, diğerleri "insanlığı kurtarmak" gibi 

yüce hedefler ilan ediyor. Ama aslında tam da bu birleşmede, insanlar olumlu bir 

notada olduklarında, insanlar birbirlerine yabancı olmadıklarında, sözde "dostlar ve 

düşmanlar" arasındaki sınırları sildiklerinde ve harekete geçmeye başladıklarında, 

insanların bu muazzam senkronizasyonunun gerçekleştiğini fark ediyorsunuz. 

 

İgor Mihayloviç: O zaman gerçek mucizeler gerçekleşir.  
 

Tatiana: Bunu katılımcılarımızda, Yaratıcı Toplum projesinin katılımcılarında ve 

özellikle de Yaratıcı Toplum projesinde yer alan ALLATRA Hareketi katılımcılarında 

görebiliyoruz. 



İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, burada gönüllüler hakkında gerçekten de söylenecek 

çok şey var, gerçekten de nasıl farklılaştıkları, onlar farklılaşıyorlar. Çünkü tekrar, 

neye dönüyoruz? İçsel potansiyele. Bugün itibariyle herkes için en çok arzu edilen şey 

Vril'in bu gücüdür. 

 

Tatiana: ALLATRA Hareketinin bu fenomeni gerçekten de var. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve bu sadece ALLATRA Hareketi'nin değil, hayatın da 

fenomeni. Diyelim ki bu güç sayesinde her şey yaşıyor, her şey hareket ediyor ve her 

şey var oluyor. Ve diyelim ki insanların gerçek mucizeler yaratmasını sağlayan bu 

gücün oluşmasına en çok neyin katkıda bulunduğunu biliyor musunuz? Sevgi. 

 

Tatiana: Ve bu Sevgi aynı zamanda büyük bir kalkan ve bağışıklıktır... 
 

İgor Mihayloviç: Bu gücün öncüsüdür. Aynı zamanda, Sevgi, Sevgi saf bir kaynaktır. 

Sevginin neden antiallat'a karşı bir kalkan olduğunu açıklayacağım. Çünkü saf Sevgi 

gerçek Allat'tır. Genel olarak tüm Evrende Allat'tan daha büyük bir güç yoktur ve 

olamaz. Tam da bu nedenle, Tanrı'nın Sevgisiyle yaşayan bir kişi doğal olarak kendini 

korur. Bu gücü insanlar için, insanlar adına, daha yüksek değerler için kullanan kişi 

ise, bu gücün tükenmez kaynağına erişim kazanır. Bu nedenle dostlarım, her şey Sevgi 

ile başlar. O halde birbirimizi sevmeye başlayalım. Bugün bizimle birlikte olduğunuz 

için teşekkür ederim. Teşekkürler. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler arkadaşlar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. 

Bizi unutmadığınız için teşekkür ederiz. Ve genel olarak, teşekkür ederim... 

 


