
DÜNYAYI DİRİ OLANA GERİ VERELİM 

 

 

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 ALLATRA Hareketi fenomenine 

değinmiştik. ALLATRA Hareketi katılımcılarından, gerçek gönüllülerden, insan 

sevgisiyle ve gerçekten en yüksek hedeflerle hareket eden gerçek gönüllülerden büyük 

bir içtenlikle söz etmiştiniz. Ve herkes, 1 milyon insan alınsa ve ALLATRA Hareketi 

katılımcıları herhangi bir mesafeden aralarına yerleştirilse, gözleri bağlı olsa bile, 

kimin nerede olduğunun açıkça tespit edilebileceğini söylediğiniz anı çok iyi hatırladı. 

Çünkü bu, içlerindeki Hayat potansiyeli tarafından, aslında bu dünyada mucizeler 

yaratabilen Vril'in gücü tarafından koşullandırılmıştır.   

 

Biliyorsunuz, bu mucizeler bir bakıma gerçekten gerçekleşir. ALLATRA Hareketi 

katılımcıları aynı zamanda Yaratıcı Toplum projesinin de gönüllüleridir. Ve 

biliyorsunuz, dışarıdan insanlar Yaratıcı Toplum projesi çerçevesinde uygulanan 

projeleri (konferanslar, forumlar, yuvarlak masa toplantıları ve sosyal faaliyetler) 

analiz edip değerlendirdiklerinde, herhangi bir finansal enjeksiyon veya yatırım 

olmaksızın sıradan gönüllülerin çok daha fazlasını yapmasının ve büyük ünlü 

şirketlerin ve uzman uluslarüstü şirketlerin karşılayamayacağı bir şeyi yapmasının 

nasıl mümkün olduğunu gerçekten merak ediyorlar. 

 

Şaşırtıcı olan bu insanların profesyonelliği, gerçekleştirilen projelerin büyüklüğü ve en 

önemlisi de gerçeği söyleme ve hedefe doğru kararlılıkla yürüme cesareti ve 

kararlılığıdır. Hedefe, çok yüce bir hedefe - insanlığı kurtarma hedefine, böylece tüm 

insanlar bu dünyada sadece hayatta kalmakla kalmayacak, aynı zamanda muhtemelen 

cennetteki gibi, Cennet'teki gibi yaşayacaklar, böylece bu dünya bu Dünya'daki Aden 

olacak.    

ALLATRA Hareketi'nin katılımcılarıyla konuştuğunuzda, forumlar ve konferanslar 

söz konusu olduğunda ortaya çıkan ürüne kendilerinin de çok şaşırdıklarını 

söylüyorlar. İşlerini özveriyle, titizlikle ve en önemlisi çok yüksek bir kaliteyle 

yapıyor gibi görünüyorlar. Ve daha sonra sonuçlara hayran kalıyorlar ve bu sonuçlar 

beklentileri fazlasıyla aşıyor; gerçekten de bu çalışmanın meyvelerini alıyor ve 

görüyorlar.    

 

Ve biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, tüketimci formatta, insanların minnettarlık, bir tür 

onur veya maddi teşvik beklemeden, tam olarak birbirlerinin yararı için nasıl bu kadar 

dostane ve uyumlu bir şekilde birlikte hareket edebildiklerini anlamaları çok zordur. 

Aslında, Hareketin içinde olan insanlar da genel olarak her şeyin nasıl gerçekleştiğini, 

bu tür sonuçların nasıl ortaya çıktığını, ALLATRA Hareketinin gücünün ne olduğunu, 

ALLATRA Hareketi fenomeninin ne olduğunu ve ALLATRA Hareketinin neden bu 

kadar etkili olduğunu tam olarak görmüyor ve anlamıyor. İşte size bir soru, İgor 



Mihayloviç: Sizce ALLATRA Hareketi'nin gücü ve ALLATRA fenomeni gerçekte 

nedir?    

 

İgor Mihayloviç: Güç hakikattedir, fenomen ise birlik olmaktadır. Bu gerçekten 

böyle. Ama en önemli şeyi söylemedin ki, ALLATRA'da neler olup bittiğini herkes 

belirtmiyor, ama herkes fark ediyor. Neyden bahsettiğimizi arkadaşlarımızın 

anlayacağı şekilde açıklayalım. Dünyanın her yerinde, her yerde insanlar bölünmüş 

durumda - "hepimiz ten rengi, sosyal statü, diller açısından farklıyız, genel olarak her 

şeyde bölünmüş durumdayız", "ülkelere bölünmüş durumdayız, her birimizin kendi 

zihniyeti var, kendi yasalarımız, kendi geleneklerimiz var, farklıyız." Tek bir bütün 

olmamız gereken yerlerde bile bölünmüş durumdayız - tek bir devlet içinde bile birçok 

gruba ayrılmış durumdayız. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: Evet, aynen.  
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru değil mi arkadaşlar? ALLATRA'da, insanlar gerçekten 

dahil olduklarında, AllatRa'nın gerçek insanları, hiçbir bölünme olmadığını fark 

ederler, hepsi bir yerlerde kaybolur. Tek ve aynı zihniyet, tek ve aynı anlayış var ve 

diyelim ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, insanların birbirleriyle iletişim 

kurmaları çok kolay. Ve en ilginç fenomen budur. Neden? Çünkü tüm insanlar, 

AllatRa'nın insanları, tek bir Tanrı Sevgisi zihniyeti geliştirirler, bundan daha iyi bir 

şey yoktur. Ve tüm o şeytani zihniyetler kabuk gibi dökülür. Bu en dikkat çekici 

şeydir. Ve sonra, elbette, fırsatlar da açılır çünkü insanlar kendileri için hareket 

etmezler, kâr veya başka bir şey beklemezler, her şeyi insanlar için, diğer insanlar için 

ve yine Tanrı'nın Dünyasına hizmet etmek için yaparlar. Daha iyi ne olabilir? İşte bu 

yüzden her şey yolunda gidiyor.   

 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, zihniyetlerin olmadığını söylediniz ve 

çok açık bir şekilde belirttiniz. Örneğin, toplantılardan birinde ALLATRA Hareketi 

katılımcıları... aslında, çeşitli çevrimdışı veya çevrimiçi toplantılarda, bir araya 

geldiklerinde ve projeleri tartıştıklarında, aniden zihniyette gerçekten hiçbir fark 

olmadığını fark ettiklerini belirttiler. Çünkü sonuçta katılımcılar farklı ülkelerden, 

farklı kültürlerden, farklı ideolojilere sahip ülkelerden ve benzerlerinden geliyorlar. Ve 

başlangıçta, projeler üzerinde çalışmaya yeni başladıklarında, bazı sorunlar gözden 

kaçmış olsa da, daha sonra, aniden, bir noktada, zihniyetlerde bir fark olmadığını 

açıkça fark ettiler.   

 

Bugünlerde insanlığın örneğin uzaya gitme gibi bir hayali olduğunu hatırlıyorum. Ve 

bir insanın uzayda uzun süre kalması gereken koşulları simüle eden pek çok yer 

tabanlı proje yürütülüyor. Ayrıca temel sorunun aslında teknik boyutta değil, tam 

olarak insanların kendi aralarındaki etkileşim boyutunda olduğu gerçeği beni çok 

etkiledi. Sorun, farklı zihniyetlere sahip insanların bir araya gelmesidir. Ve "Biyosfer-

2" projesinde olduğu gibi insanlar aynı zihniyete sahip olsalar bile, ilk zorluklarla 

karşılaştıklarında birbirlerinden uzaklaştılar ve hatta birbirlerinin gözlerinin içine 

bakmayı bile bıraktılar. 



 

İgor Mihayloviç: Bunun neden olduğunu anlıyor musunuz? Açıklamaya çalışacağım. 

Bir kavanozun içindeki akrepler gibi toplandılar. Neden? Çünkü egoistler ve gururlular 

toplandılar, bir odaya yerleştirildiler ve uzun süre birlikte kalmaları gerekiyor. Ne 

ortak bir amaçları, ne arzuları ne de istekleri var, para dışında ortak hiçbir şeyleri yok. 

Para ve şöhret, hepsi bu - üzerinde birleştikleri tek şey bu. Peki, böyle bir gruptan bir 

sonuç bekleyebilir misiniz? Hiçbir olumlu sonuç olmayacak, ayrılık olacaktır.   

 

Bunun hakkında birçok kez konuştuk: şeytan böler. Üç kişiyi böler, iki kişiyi kavga 

ettirir, şeytan budur, onun işlevi budur - hükmetme mücadelesi, alfa mücadelesi, kimin 

daha akıllı olduğu ve kimin kime hükmettiği. Yine unutmamalıyız ki biraz daha fazla 

güce sahip olan hükmetmeye başlar. Değil mi? Ve insanlar için, diyelim ki, kapalı bir 

alanda 2 yıl kalmak (ki bu aslında uzun mesafeli uzay seyahatleri anlamına gelir) - bu 

bir felakettir. Neden? Çünkü aynı insanlar - bu bir kabus. Oysa AllatRa insanları için 

bu bir mutluluk, onlar için bir sorun değil. Neden? Çünkü ortak bir hedef ve ortak bir 

amaç var. 
 

Tatiana: Bir keresinde "İki yıl kapalı kalsalar, oradan Melekler olarak çıkarlar" 

dediğinizi hatırlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, tabii ki. Oradan uçup giderler. Böyle bir şey hayal edin... Bu 

gerçekten bedava bir şey. Anlıyor musunuz? Daha iyi bir şey düşünemezsiniz: bir nevi 

iyi bir şey yapıyorsunuz, ama başkasının pahasına, ama aynı zamanda grup olarak 

Hayat kazanmak için muazzam fırsatlara sahipsiniz. Bu gerçekten harika. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, katılımcılar da bu birliktelik gerçekten 

gerçekleştiğinde, her zaman bu tür bir zafer olduğunu belirtiyorlar. Çünkü insanlar tek 

başlarına bulamayacakları bazı çözümleri mutlaka birlikte bulacaklardır; tek bir 

mekanizmanın yapboz parçaları gibidirler ve aslında daha önce de söylediğim gibi, 

ortaya çıkan sonuçlara kendileri de şaşırıyorlar. 

 

Ve en ilginci, Yaratıcı Toplum projesine ve ALLATRA Hareketine ne kadar çok insan 

katılırsa, senkronize olmaları bir şekilde o kadar kolay oluyor (İgor Mihayloviç: 

Elbette). Tüketimci format için çok sayıda insan büyük bir sorunsa, onları bir şekilde 

organize etmeniz ve bir şekilde yönetmeniz gerekiyorsa, bu durumda bir tür kendi 

kendini organize eden mekanizma olduğunu anlıyorsunuz. 
 

İgor Mihayloviç: Bu durumda, tam tersi. Kesinlikle. Ve neden ALLATRA ve Yaratıcı 

Toplum için ne kadar çok insan varsa o kadar iyi, gerçekten daha iyi? Yine, insanların 

teknik gelişim üzerindeki etkisini de göz önünde bulunduralım ve bu bağıntıyı 

görelim. Bu belli bir model: gezegenimizde ne kadar çok insan varsa, teknolojik olarak 

o kadar okuryazar oluyoruz, o kadar çok icat yapıyoruz ve yeteneklerimiz artıyor. 

 

Bugünlerde, peki, bugünlerde neye sahibiz, iyi olan neye sahibiz? Her şey, öyle 

diyelim, uçaklar, gemiler, elektronikler dahil ve henüz doğal gerçeklikte ustalaşmamış 

olsak da sanal gerçekliğe çoktan geldik, ama yine de. Öyle değil mi? Yani, yetenekler 



muhteşem. Ve 50 milyar kişi olduğumuzu hayal edebiliyor musunuz? Yetenekler 

genel olarak muazzam olurdu. Şimdiye kadar gizli teknolojilerden bahsetmiyor olsak 

da, bunlar tüketimci formatta hiçbir şekilde uygulanamaz, çünkü onu yok ederler, 

Yaratıcı Toplumda ise sadece fayda sağlarlar.  
 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bir zamanlar gezegendeki nüfus sayısı 

arttıkça teknolojik gelişmenin de arttığı bilgisini paylaştığınızda, bu bağıntıya, tarihte 

bunun nasıl olduğuna bakmayı çok istedim. Gerçekten de, biliyorsunuz, ne zaman... 

 

İgor Mihayloviç: Çok net bir kalıp var.  
 

Tatiana: Aslında 150 yıldan kısa bir süre içinde teknik olarak ne kadar geliştiğimizi 

görmek şaşırtıcı... 

 

İgor Mihayloviç: Sıçradık. Bekleyin, sadece teknik olarak değil, sayımız da arttı. 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Ve tüm bunlar kesinlikle birbirleri ile bağıntılı.  
 

Tatiana: Doğrudan bir bağıntı var.  
 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. 
 

Tatiana: Eğer nüfus 1 milyara ulaşmadan önce insanlar saban kullanıyorsa, 1 

milyarda traktör ortaya çıktı; 2 milyar olduğunda bilgisayarlar vardı ve atom bombası 

da ortaya çıktı. Sonra, yanlış hatırlamıyorsam, nüfus 3 milyar olduğunda insanlar 

uzaya çıktı; 4 milyarda GPS uyduları ortaya çıktı ve 5 milyarda internet ortaya çıktı. 

Şimdi ise temelde nanoteknoloji ve sanal gerçeklik araştırmalarının devam ettiği bir 

çağda yaşıyoruz, ama yine de İgor Mihayloviç, şöyle bir soru var. Tüketimci formatta 

bilimin kısıtlandığını gayet iyi anlıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: Yani, evet, günümüzde çok ciddi teknolojiler var ve bunlara ne kadar çabuk 

ulaştığımıza kendimiz de şaşırabiliyoruz. Ancak, bu kadar büyük bir nüfus ve bu kadar 

birleşmiş bir potansiyel ile muhtemelen çok daha fazlasını yapabiliriz... 

 

İgor Mihayloviç: Yaratıcı bir toplum olsaydık bunu yapabilirdik, kesinlikle 

yapabilirdik. Ama mesele şu ki, biz tüketimci bir formatta var oluyoruz ve pek çok 

teknoloji bizden gizleniyor, onları geliştiremiyoruz. 

Tatiana: Bundan kim yararlanıyor?  
 

İgor Mihayloviç: Yine sistem ve tüketimci formatı aktif olarak destekleyenler. Her 

şey çok basit. Şöyle ifade edeyim: Sistemin kendisi için en faydalı olanı bu. Neden? 

Çünkü bir uygarlık oluştuğunda insanlar sadece teknik olarak değil, ruhsal olarak da 

çok hızlı ilerlemeye başlarlar. Fırsatlar ortaya çıkar ve gerçekler duyulmaya başlar, 



insanların Hayatı kazanmalarını sağlayan gerçek hakikat. Dolayısıyla ne olur? Belli bir 

enerji üretiyoruz, kendi yaşamlarımızı iyileştiriyoruz, sadece varoluşumuzun kalitesini 

arttırmıyoruz, bu şekilde ifade edeceğim, aynı zamanda ruhsal potansiyelimizi de 

arttırıyoruz. Dolayısıyla sisteme daha az veririz, bu onun için kârlı değildir. İşte bu 

yüzden deyim yerindeyse hayatımıza müdahale eder. Ama yine de fısıldama 

düzeyinde, yönlendirmeleriyle müdahale eder, ama doğrudan değil. Ne yazık ki, evet, 

pek çok insan sistemi dinliyor ve olanlar oluyor. 

 

Ama bununla birlikte, ne kadar çok insan olursa, o kadar çok şey keşfederiz ve 

fırsatlarımız genişler. Yaratıcı Toplum'da 50 milyar insan olduğunda insanlığın ne tür 

fırsatlara sahip olacağını bir düşünün. Bu en azından evrimsel gelişimin ikinci 

aşaması; şimdiden serbest enerji, sadece yakıtsız jeneratörler değil, ciddi fırsatlar var. 

Günümüzün bilim-kurgu yazarları bile insanoğlunun sahip olacağı bu tür fırsatları 

henüz icat etmedi ve tarif edemedi. 

Tatiana: Bunlar tamamen farklı enerjiler ve insanların bu kürenin ötesine gitme 

fırsatı, her şeyden önce, öyle değil mi? Yani... 

 

İgor Mihayloviç: Bu kürenin ötesine geçmek, birinci (Tatiana: Ve ikinci) ve ikinci, 

evet, uygarlık gelişiminin birinci ve ikinci aşamaları arasında olmak anlamına gelir - 

bu kürenin ötesine bir çıkıştır. İkinci aşama, diyelim ki galaksinin ötesine, yani daha 

büyük kürenin ötesine geçme fırsatı verir. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, son 200 yıl içinde bile serbest enerji ile ilgili bazı fikirler ve 

çözümler ortaya çıktı. Ama yeterli sayıda olmadığımız için mi uygulanamadılar, yoksa 

ne? 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. İnsan sayısı da bir rol oynar. Örneğin, aktif olarak empoze 

edilen zihniyetlerden biri insan sayısını azaltmaktır. Ancak insan sayısını azaltmak 

tüm insanlıktan çalmak anlamına geliyor. Bu bizim... sahip olduğumuz teknolojileri 

kaybedeceğimiz anlamına gelmiyor, ama yenilerini alamayacağımız anlamına geliyor. 

Her şey birbiriyle ilişkili ve her şey mantıklı. 

 

Tatiana: Sadece ilkel olanların kullanılması... 
 

İgor Mihayloviç: Eğer ana işlevimizi ya da misyonumuzu yerine getirmiyorsak, bu bir 

nevi verimsiz olduğumuz anlamına gelir. Eğer verimsiz olursak ve gelişmezsek, kim 

bize izin verecek ya da kim bize yeni teknolojiler, yeni bilgi ve beceriler verecek? Bu 

çok doğal. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir keresinde insanlar ve özellikle de bilim insanları 

doğruyu söylemeye başlarsa, bunun dünyayı önemli ölçüde değiştireceğini 

söylemiştiniz. 

İgor Mihayloviç: Elbette, değiştirirdi.  
 

Tatiana: Bana öyle geliyor ki, şimdi zamanı... 



 

İgor Mihayloviç: Kelimenin tam anlamıyla yakın tarihli bir videoda, seninle 

altşahsiyetler hakkında bir konuşma yaptık. Sonuçta bu bir gerçeklik. Ve bu konuyla 

karşılaşmış ya da çalışmış insanlar... Tekrar edeceğim ve arkadaşlarımıza bir çocuğun 

ve bir yetişkinin EEG'sinin kesinlikle farklı şeyler olduğunu hatırlatacağım. Bir 

yetişkin beyni bir çocuk beyni gibi çalışamaz ya da tam tersi. Ama bu aslında not 

edilmiştir. Bu sadece tıbbın, fiziğin değil, diyelim ki diğer her şeyin bütün kurallarının 

ihlalidir. Ancak bu var, mesele de bu. Ve bu susturuluyor. Sizce bu insanlar için 

önemli mi? Bence insanlar için çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu bir insanın 

nerede olacağına dair net bir anlayıştır 

 

Keşke başlattığımız projeyi hayata geçirebilseydik ama ne yazık ki ülkemizdeki 

mevcut durum, bu projeyi durdurdu. Yine de bu projede, kamuya açık bir şekilde bu 

altşahsiyetlere ulaşabilir ve uzun zaman önce ölmüş insanlarla konuşmayı mümkün 

kılabilirdik. Bu çok ilginç olurdu. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, ama gerçekten de pek çok insan... Örneğin, 

Billy Milligan davasında, bir grup uzman bir şarlatanın maskesini düşürmek için bir 

araya geldi, ama hepsi "evet, bu doğruydu" sonucuna vardı. Ve adam beraat etti çünkü 

suçları işleyen Billy değil, onun diğer kişilikleriydi. Bununla birlikte, dünya çapında 

bu tür pek çok vaka var, çok fazla ve bu konuda... peki, inceleniyor mu, incelenmiyor 

mu? Yoksa sadece görmezden mi geliyorlar ve bu konuda sessiz mi kalıyorlar? 

İgor Mihayloviç: Vakaların çoğunda, görmezden geliyorlar. Her şeyi bilinç 

bölünmesine bağlıyorlar ya da başka bahaneler buluyorlar. Yine şöyle söyleyeyim: 

tıpta, özellikle de psikiyatride, tıbbi önlüğü ilk giyen kişi doktordur. Evet, bu doğru. 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Aslına bakarsanız, herhangi bir modern bilimde istediğiniz her şeyi 

çarpıtabilirsiniz. Tıpta, psikiyatride ise - eğer ilgileniyorsanız, istediğiniz her şeyi 

kanıtlayabilirsiniz. Ama gerçek var, kimsenin kaçamayacağı bir gerçeklik var ve 

nedense susturuluyor. Neden? Bunu daha önce tartışmıştık. Korkutucu, pek çok kurum 

için yıkıcı ve benzeri. Hayatlarımızı temelden değiştirir; ama kimse bunu değiştirmek 

istemiyor. Tüketimci formatta bu gerçekten kötü. Öte yandan, bu insanlar için de kötü. 

Peki bu altşahsiyetlerin gerçek faaliyet ölçeği nedir? Çok büyük, dostlarım. Herkes, 

eğer kendisi karşılaşmadıysa, bunu akrabalarında, sevdiklerinde, arkadaşlarında ve 

benzerlerinde defalarca görmüştür. Örneğin 10 kişilik bir grup bir araya geldiğinde, bir 

altşahsiyet aktivitesine sahip hiç kimsenin olmaması mümkün değildir. Sonuçta bu 

doğrudur. 

Tatiana: İnsanlar bunu bir grupta görürler mi?  
 

İgor Mihayloviç: Görürler.  
 

Tatiana: Bu tezahürü başka bir insanda görebilirler mi?  
 



İgor Mihayloviç: Evet. bilirler, bu gözlemlenmiştir. Pek çok insan bunu kendi içinde 

fark eder, ancak kendilerinde bir belirti olduğunda bunun hakkında konuşmak alışılmış 

bir şey değildir, insanlar korkar. Gerçekten rahatsız edici hale geldiğinde, 

psikiyatristlere gitmeleri, tedavi almaları vb. gerekiyor. Aksi takdirde kim itiraf 

edecek? Kimse parmakla gösterilmek ya da kusurlu bir insan olarak görülmek 

istemiyor, bu yüzden birçok şey örtbas ediliyor. 

 

Arkadaşlar, gerçekten, aramızda kim bu tür tezahürleri görmedi ki, normal bir insanla 

oturup konuştuğunuzda, o bir anda değişir. Gözlerinin ifadesi farklıdır, yüzü farklıdır, 

genel olarak farklıdır. Bir nevi değişmemiştir, ama farklıdır, farklı olduğunu 

hissedersiniz. Ve yersiz ya da tamamen farklı bir şey konuşmaya başlar. Ya da hoş, 

nazik bir adam otururken bir anda bir hayvan gibi oturmaya başlar. Neden? Bu 

nereden çıktı? Bir an geçer ve tekrar değişir. 
 

Tatiana: Bir parmak şaklatmasında. 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bununla kim karşılaşmadı ki? Ve çeşitli peri masallarını 

dinledikten sonra bu fenomeni hayal eden pek çok insan var. Bir altşahsiyet bir 

insanda tezahür ettiğinde ve ona belirli bir yetenek bahşettiğinde, o kişi yetenekli hale 

gelir, çalışması bile gerekmez, her şeyi bilir, anlıyor musunuz? Demek istediğim, 

diller, her neyse, diğer bilimler ve bu iş hakkında öyle bir anlayışa ve bilgiye sahiptir 

ki, kendisine telkinde bulunulduğunda, çeşitli şeyler söylendiğinde ve yaşam boyunca 

yönlendirildiğinde. Pek çok insan "Keşke bende de olsa" der. Ama ödediğimizin 

karşılığını alırız, çünkü bu arzuyu sisteme kendimiz yönlendiririz. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insanlar, diyelim ki başka bir kişinin böyle sonuçlarına, 

böyle bir dehasına, böyle bir eğitimine ya da başka bir şeyine gerçekten gıpta ederler. 

Ama bir altşahsiyetin tezahür ettiği kişinin kendisi için sonuçları nelerdir? 

Altşahsiyetin ve insanın bu ortak yaşamı olumlu olabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Gördüğünüz gibi, olumlu olup olmadığı, ona nasıl baktığınıza 

bağlıdır. Sıradan, bayağı üç boyutlu yaşamımız ve benzerleri açısından bakarsanız, 

elbette olabilir. Ama yine de, bilirsiniz, bu bir insan için genişletilmiş yeteneklere 

sahip ek bir bilinç gibidir, bir şeyler icat etmesi veya uydurması zor değildir, ya da her 

neyse. Değil mi? Yani, gerçekten ipuçları var. Yine, altşahsiyet dünyayı tamamen 

farklı bir şekilde algılar. Örneğin bir insanı durdurup "Evin köşesinden geçme" 

demekte bir sakınca görmez. Ya da bir insanı durdurur; diyelim ki, o sadece yürüyor 

ve aniden bir emir duyuyor: "Ayakkabı bağcıkların çözülmüş." Kişi ayakkabı 

bağcıklarının çözüldüğü yere bakmaya başlar, "Hayır, bağlılar, bana öyle geldi" diye 

düşünür ve bir köşeden dönmeye başladığında bir tuğlanın düştüğünü duyar, bu 

kelimenin tam anlamıyla bir andır. Altşahsiyet için bu bir sorun değildir. 

Tatiana: Taşıyıcısının hayatını kurtarmak. 

İgor Mihayloviç: Elbette, eğer altşahsiyete fayda sağlıyorsa.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insanlar şu durumları da tanımlıyor: Diyelim ki insanlar 

size aniden "Oraya gitmeniz ne kadar sürer? Sizi ne zaman beklemeliyiz?" Kişi şöyle 



diyor: "Otomatik olarak '17 dakika içinde' diye cevap veriyorum. Sonra bir düşünce 

zincirinin izini sürüyorum: "Neden 17 dakika? Nereden bilebilirim? Oraya varmak ne 

kadar sürer? Trafik sıkışıklığı olacak mı?" - vb. Ve böylece oraya ulaşıyor, saatine 

bakıyor ve aslında 17 dakika sürdüğünü not ediyor. Bu ne demek oluyor? Bu ikincil 

bilincin işi mi? Yoksa bunlar aslında alt şahsiyetten gelen ipuçları mı? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bu bir alt şahsiyet. Bu durumda kesinlikle bir alt şahsiyettir. 

İkincil bilinç bunu hesaplayamayacaktır. Neden? Evet, sisteme bağlıdır, evet, ama 

işlevi çok daha düşüktür ve yetenekleri, diyelim ki, bir alt şahsiyetinkinden çok daha 

düşüktür. Altşahsiyet için seyahat programınıza bakmak ve her şeyi hesaplamak sorun 

değildir ve altşahsiyetin entelektüel yetenekleri çok daha yüksektir. Pek çok 

arkadaşımızın aklına hemen şöyle bir soru gelebilir: "Neden biz... eğer onları 

kullanırsak dünyayı değiştirebiliriz." Unutmamalısınız ki dostlarım, altşahsiyetler 

ölülerdir ve tek bir amaçları vardır: yemek. Başka bir amaçları yoktur. 

 

Tatiana: Bir keresinde bir videoda bu konudan bahsettiğinizde, bilirsiniz, birçok 

insanın bilincinde bir soru belirdi: sonuçta, akrabalar ve yakın insanlar var, 

bilmiyorum, çocuklarını kaybeden anneler veya ebeveynlerini kaybeden çocuklar var 

ve kesinlikle hayattaki bazı bölümlerle ilgili parlak anıları var, ne zaman ... 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, yaşayan akrabalarını ve yakın insanları hatırlarlar.  
 

Tatiana: Evet. Onları iyi bağlamlarda hatırlıyorlar.   
 

Igor Mihailovich: Elbette.  

 

Tatiana: Ve alt kişiliklerin aslında ahlaki ve etik olan her şeyden yoksun olduklarını 

fark etmek çok zordur, onlar o tarafta oldukları zaman, onlar...   

 

İgor Mihayloviç: Akrabalarını biliyorlar, hissediyorlar, onların ne yaptıklarını 

anlıyorlar, ama yine de bunu yapıyorlar.  
 

Tatiana: Yakınlarını ve sevdiklerini gerçekten hayattan yoksun bırakıyorlar mı? 
 

İgor Mihayloviç: Bırakırlar.. Eğer hayatları boyunca delicesine sevdikleri ya da onun 

için kendi hayatlarını rahatlıkla verebilecekleri en yakınlarının canını almak için böyle 

bir fırsatları olursa, bir altşahsiyet haline geldikten sonra, eğer böyle bir alt şahsiyet 

can almak için bir fırsatı olursa, hiç düşünmeden, anında alacaktır.   

 

Tamam, anlamak için şöyle bir örnek paylaşayım arkadaşlar. Siz ve akrabalarınız, 

sevdikleriniz, en sevdikleriniz yürüyüşe çıkmaya karar verdiniz. Mevsim kış, nehirde 

buz var ve hızlı bir akıntı var, herkes etrafta dolaşıyor. Aileniz ve arkadaşlarınız 

yürüyüşe çıkmaya karar veriyor, siz de öyle. Buz sağlam görünüyor, her şey yolunda 

gibi görünüyor, ama tam altınızda çöküyor. Suya düşüyorsunuz, çıkmaya 

çalışıyorsunuz, buza tutunuyorsunuz ama kırılıyor. Ve buzun altında sürüklendiğinizi 

hissediyorsunuz. Bir an sonra bu uçuruma, bu karanlığa çekileceğinizi fark 



ediyorsunuz. Ama burada, buzun üzerinde aileniz ve arkadaşlarınız duruyor. Onların 

ayaklarına tutunmayacak mısınız? Basit bir soru.   
 

Tatiana: Hayat - kurtaran bir değnek gibi.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Tutunursunuz. Peki bunu içindeki kim yapacak? Sonuçta 

akrabalarınızı tehdit altında bırakıyorsunuz. Ve şimdi burada sahip olduğumuz duruma 

bakın. Tamam mı? Ailenizi ve arkadaşlarınızı tehdit altında bırakıyor gibi 

görünüyorsunuz ama öte yandan bu sizin hayatta kalmanız için bir şans çünkü buza 

tutunamıyorsunuz ve akıntıyla sürükleniyorsunuz. 

 

Tatiana: Ayrıca burada insanın bu kimyasal reaksiyon devam ettiği sürece 90 saniye 

boyunca bu korku ve panik duygusunu yaşadığını söylediğinizi de hatırlıyorum. Orada 

insanlar sürekli olarak bu durumda, panik durumunda, korku durumundadır (İgor 

Mihayloviç: Bu bir baskı durumudur) ve bunun acıyı dindirmek, en azından bir tür 

yaşama sahip olmak için tek şansları olduğunu çok iyi anlarlar. İgor Mihayloviç, bir 

zamanlar altşahsiyetlerin bir insanı etkilediğini söylediğinizde (İgor Mihayloviç: 

Etkiliyorlar), bana öyle geldi ki bu, insanın altşahsiyetleri hatırladığı ve onlara güç 

aktardığı anlarda oluyor.   

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bazı ailelere bir göz atalım, kim bunu duymamış ya da böyle 

aileleri kim tanımıyor? Örneğin, çok çocuklu iyi bir aile yaşarmış. Bir kişi ölüyor ve 

bir iki ay sonra ikinci kişi ölüyor, üçüncü, dördüncü, beşinci ve sanki senaryo yazılmış 

gibi. Bir yıl içinde akrabaların yarısı ölebilir. Soru şudur: Neden? Çünkü vefat eden ilk 

kişi oldukça güçlü bir altşahsiyet haline gelmiştir ve diğerlerini de peşinden 

sürüklemeye başlar. Her zaman insanlar ille de ölmeli ve onun ardından gitmeli diye 

bir şey yok. Bir altşahsiyet ne kadar kötülük yapar? İnsanlar hastalanmaya başlar, her 

şey dağılmaya ve çökmeye başlar, bir sürü sorun ortaya çıkar, yine insanlar sinirlenir, 

uykuları kaçar, bilirsiniz, her şey üst üste gelir. Evet, burada bir mazeret var, 

"Yakınımızı kaybettik, stres yaşadık, bu yüzden bir sürü hastalık ortaya çıktı." Ortaya 

çıktılar ama çoğu zaman bu sadece aç bir yaratık.   

 

Evet, sevgi dolu iyi bir insan olmasını isteriz. Ama "sevgi dolu iyi bir insan" buzun 

altına çekiliyor, korkuyor, acı çekiyor ve yaşayana tutunuyor. İçinde bulunduğu acıdan 

ve dehşetten kurtulmaya çalışıyor. Aslında tüm bunların gerçekleşmesinin nedeni de 

bu. Bu nedenle, yaşayanlara tutunmak... Peki altşahsiyet en iyi kimi hatırlıyor ve 

hissediyor? Sonuçta, altşahsiyet farklı kriterlere göre çalışır ve o küçük duyusal 

ilişkiler bile onun için, diyelim ki, tutunduğu ve akrabalarına ve sevdiklerine 

ulaşabileceği bir saman çöpü rolü oynar. Çoğunlukla, bunlar akrabalar ve yakın 

insanlar ya da çok yakın arkadaşlardır, insanların bir tür karşılıklı ilişkisi vardır, 

diyelim ki diğer insanlarla olduğundan daha sağlam bir ilişki. Çünkü bir yabancıya ya 

da tanıdığınız birine ulaşmak zor olacaktır... diyelim ki onu aileniz ve arkadaşlarınız 

olarak görmüyorsunuz. Oysa akrabalar kesinlikle ilk acı çekenlerdir. Maalesef, ama bu 

doğru.   

 

Bunu neden paylaşıyoruz? Bunu paylaşmamızın ana nedeni, insanların kendileri 



üzerinde çalışmaları ve ölümlerinin sadece kendileri için değil, aynı zamanda 

akrabaları ve arkadaşları için de bir sorun olduğunu anlamalarıdır. Hâlâ burada 

yaşarken çok şeyi değiştirebiliriz. En azından huzura ulaşabiliriz, bu zaten çok şey, 

ailemizi ve arkadaşlarımızı kendimizden koruyacağız, biliyorsunuz, gerçekten bir 

vampirden korur gibi. Çünkü onları yemeyeceğiz. Bu bile buna değer.    

Tatiana: Doğru, kişinin hemcinslerine ve kendisine karşı gerçek bir özen göstermesi.   
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Neden? Bir problem var. İnsan bilinci ölüm anlayışını bu 

şekilde dışlar. Ve insan farkında değildir, sadece teorik olarak öleceğini anlar, ama 

buna inanmaz, bilinç bunu dışlar. Bu tür deneyler yapıldı ve bu incelendi.   

 

Tatiana: Evet, çok doğru. İsrailli sağlık görevlileri beyin aktivitesini kontrol etti. 

Bilinç kesinlikle ölümü herhangi bir şekilde algılamak, onu bir insanla ilişkilendirmek 

istemiyor (İgor Mihayloviç: Reddediyor); sadece kendi ölümünü algılamayı 

reddediyor.   

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve bilincimizin bu isteksizliği aslında insanları, bilirsiniz, 

inançsız, bencil, tembel ve benzeri yapan şeydir. Ve insanlar yüzleşene kadar ölümden 

sonraki kaderlerini umursamazlar. Ne yazık ki bu doğru. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ama ya... İzleyicilerimiz aşağıdaki durumları da anlatıyor. 

Bir kadın, diyelim ki işteyken, aniden bilincinde bazı resimler beliriyor: kesinlikle 

bilmediği bazı yerler, kesinlikle tanımadığı insanların diyalogları ve bu zaman zaman 

oluyor. Nedir bu? Bu fenomen nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Her şey olabilir. Psikologların ya da psikiyatristlerin dediği gibi, 

beynimiz parçalardan bir şeyler oluşturabilir, bir şeyler çizebilir, yani doldurulmamış 

boşlukları doldurabilir, öyle diyelim. Seyahat ederken tesadüfen camda ya da 

televizyonda gördüğümüz şeyleri hatırlayabiliyoruz vs. Ama tüm bunlar, neler olup 

bittiğini ve beynimizin bu resimleri bizim için neden çizdiğini gerçekten 

açıklayamayan insanlar tarafından sadece bahanelerdir. Her şey çok ama çok basit.   

 

Bizler, neredeyse çoğu insan, böyle bir uyku haline geçtiğimizde, gözlerimizin önünde 

çizgi filmler belirmeye başlar, resimler belirir ve insan sanki belirli bir duruma düşer 

ve kendini belirli yerlerde bulur - bir şehirde, doğada, fark etmez. Ama Şahsiyet olarak 

onun için bu yerler tamamen yabancıdır. İnsanların konuşmalarını duyabilir, bir 

şekilde bu konuşmalara katılabilir veya gerçekten de bazı yerlerde, o doğanın içinde 

olabilir. Ancak, Şahsiyet olarak bunu hiç görmediğini, hiç kimseyle konuşmadığını ve 

benzeri şeyleri fark eder; orada hiç bulunmamıştır ve bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bu 

yüzde yüz bir alt-şahsiyettir, onun tezahürü ve anılarıdır. 
 

Tatiana: Bir keresinde altşahsiyetin bu şekilde Şahsiyeti tahrik ettiğini ve 

sendelettiğini, bu şekilde kuvvet biriktirmek istediğini söylediğinizi hatırlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Ama bu sırada dikkatimizi, hayatımızı yutar ve daha da güçlenir. Ve 

her güçlendiğinde, üzerimizdeki etkisini artıracaktır. Bu zaten aktif bir altşahsiyettir. 



Eğer insanın aktif altşahsiyetleri yoksa, pratikte böyle bir fenomeni de yoktur. Ne 

görmüşse ve neye ihtiyacı varsa o kafasında ortaya çıkar. Hiçbir şeyle 

açıklanamayacak bu tür resimlere sahip değildir. Basitçe hiçbiri, bunların tamamen 

yokluğu söz konusudur. Ancak insanın böyle fantezi benzeri veya empoze edilmiş 

resimleri olduğunda, hatta diyelim ki takıntılı olanlar, her gün tekrar eden belirli bir 

rüya (Tatiana: Sıklıkla), bir ve aynı, evet, belirli bir sıklıkta, bu yüzde yüz bir alt 

şahsiyettir. Bunları kendimizde fark ediyoruz ama bazen bizim de yenildiğimize 

inanmak istemiyoruz. 

 

Ve hiçbir neden yokken, insanın aniden kendini iyi hissetmemeye başladığı pek çok 

durum vardır. Havanın değişmediğini, hiçbir şey olmadığını, hiçbir şey almadığınızı, 

hasta gibi görünmediğinizi anlıyorsunuz, ama durumunuz sanki biri sizi sıkıştırmış 

gibi, sanki gün boyu çalışıyormuşsunuz gibi, ama, henüz hiçbir şey yapmadınız, ama 

zaten deyim yerindeyse tükenmişsiniz. Şu anda sadece arkanıza yaslanıp rahatlamanız, 

gevşemeniz ve bilinçte neler olup bittiğini gözlemlemeniz yeterlidir ve kelimenin tam 

anlamıyla parçalanmış resimler göreceksiniz. Birinin sanki sizinle paralel yaşadığını 

hissedeceksiniz, orada biri var. Aynı alanda yalnız değilsiniz. Bunu kaç kez hissettik? 
 

Yine, neden bazı insanlar gece yürümekten korkuyor? Çevresel görüşümüzle bir şey 

ya da başka bir şey görebileceğimiz açıktır. Çoğu zaman hissederiz. Bir model daha 

var. Neden gece, üçüncü güçlerin (en azından altşahsiyetler için değil ama üçüncü 

güçler için) bir insana saldırması için en kabul edilebilir zamandır? Bu arada, 

altşahsiyetler için gün batımından sonra güneş gökyüzündeyken olduğundan daha 

kolaydır; ay parlak olduğunda ise daha kötüdür. 

 

Tatiana: Evet, doğru, cehalet gunası, bazı Doğu dinlerinde de söylendiği gibi, bu tam 

da akşam vaktidir. Altşahsiyetler neden tam olarak bu zamanda ortaya çıkıyor ve 

insanda aktif hale geliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle açıklayayım: eğer bunu enerjilerin görüş açısından ele alırsak, 

foton yükü yoğunluğu çok daha azdır, alan seyrekleşmiştir. 

 

Tatiana: Yine, ALLATRA FİZİĞİ.  

 

İgor Mihayloviç: Sıradan fizik, sıradan olan.. tamam, kabul ediyorum, bu sıradan 

fizik değil; sıradan fizik bunu açıklamaz. 
 

Tatiana: İLKSEL FİZİK. 
 

İgor Mihayloviç: İLKSEL FİZİK bunu açıklar, kabul ediyorum.  
 

Tatiana: Doğru. İgor Mihayloviç, aşağıdaki durumlar var. Örneğin, dört kişi oturmuş 

konuşuyorlar, bir diyalogları var. Ve ertesi gün, aniden o diyaloğa, tartıştıkları konuya 

geri döndüklerinde, içlerinden biri toplantının bir bölümünü, konuşmanın bir 

bölümünü hiç hatırlamıyor. Bu ne demek oluyor? Kişi basitçe kendi başına bir şeye mi 

odaklanmıştı, yoksa bu bir değiştirme miydi? 

 



İgor Mihayloviç: Bakın, dördümüz oturduğumuzda, yani arkadaşımız, ikimiz ve bir 

başkası oturduğunda bu bir şeydir. Ve örneğin arkadaşımız bize bir şey anlatıyor, 

ikiniz hatırlıyorsunuz, ama ben duymuyorum - bu normal. Düşüncelere dalmışımdır, 

diyaloğu kaçırabilirim ve duymayabilirim. Örneğin yanımızda üçüncü bir 

muhatabımız ve dördüncü bir arkadaşımız olduğunda çok daha eğlenceli oluyor; 

sohbet ediyoruz ve arkadaşımız bize bir şeyler anlatmaya, tartışmaya ve açıklamaya 

başlıyor, üçümüz de bunu duyuyoruz. Ertesi gün buluşuyoruz ve bu konuyu tekrar 

gündeme getiriyor ya da birisi gündeme getiriyor ve biz de "Dün bunu söylemiştin" 

diyoruz. Ama o bunu tamamen reddediyor ve "Hayır, ben öyle bir şey demedim, böyle 

bir şey olmadı" diyor. Ve bunu hatırlamıyor. Ya da bunu hatırlıyor... Örneğin bize 

hakaret etti ama "Hayır, ben bunu nazikçe ve kibarca söyledim" diyor. Bu ne demek 

oluyor? 

 

Tatiana: Altşahsiyetin kısmi aktivasyonu. O anı biraz hatırlar.  

İgor Mihayloviç: Tabii ki, yüzde yüz, hafif bir yer değiştirmeyle ve bu çok yaygın bir 

şekilde gerçekleşiyor. Ama insan bu tür durumlarla sık sık karşılaşır ve doktora 

giderse, doktorlar durumla hiçbir ilgisi olmayan oldukça hayal kırıklığı yaratan bir 

teşhis koyacaktır. Bu kişinin basitçe ruhsal gelişimine aktif olarak katılması, Şahsiyet 

olarak kendini güçlendirmesi ve üzerinde güç sahibi olmaya başlayan altşahsiyetten 

daha güçlü hale gelmesi gerekir. 

 

Tatiana: Yine de, kişinin etrafında olan insanlar, örneğin onun belirli bir anda 

değiştiğini, kendilerine yakın ve sevgili bir kişi olduğunu ama sonra birdenbire içinde 

başka biri olduğunu görürlerse ne yapmalıdırlar? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bu zor bir soru. Dürüst olmak gerekirse, bu konuda 

hiçbir şey yapılamaz. Kişinin kendi seçimini nasıl etkileyebiliriz? Tek bir çare var: 

Şahsiyet yoğun bir şekilde gelişmelidir. Her şeyi kontrol etmeli, her şeyden önce bu 

belirli enerji yapısındaki konumunu - Şahsiyetin konumu baskın olmalı ama kölece 

olmamalı. 

 

Tatiana: En azından kendimiz duygular içinde olmalı ve teslim olmamalıyız. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Kişinin Şahsiyeti bilincine kölelik ediyorsa, altşahsiyetin 

yönetimi ele geçirmesi çok kolaydır. Şahsiyet olgunsa, kişi ruhsal yolu izliyorsa, hiçbir 

altşahsiyet ve başka hiçbir şey onu tehdit edemez. Bugün aniden tekrar altşahsiyete 

geldik. Ama konu çok keskin, anlıyorum. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bu çok akut çünkü insanlar bir insanın yapısı 

hakkında hiçbir şey bilmiyorlar, kendileri hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. 

İgor Mihayloviç: Tatiana, biliyorsun, sana şunu söyleyeyim: bugün itibariyle insan 

hakkında bildiklerimiz yüzde 5'ten daha az. İnsan hakkında yüzde 95 oranında hiçbir 

şey bilmiyoruz: nasıl düzenlendiğini, kim olduğunu ve ne olduğunu, rolünün ne 

olduğunu, hiçbir şey bilmiyoruz. Tüm bildiklerimiz biraz anatomi, biraz psikoloji 

çalışmalarımızdan gelenler, yüzyıllardır insanı gözlemledik, tüm bunları tanımladık ve 

insan hakkında bir şeyler bildiğimize inanıyoruz. Hayır dostlarım, insan hakkında 



hiçbir şey bilmiyoruz. İnsanın yetenekleri gerçekten muazzamdır. Tanrı'ya şükür ki bu 

yetenekleri bilmiyoruz. Ama bu hayatta gerçekten uygulamamız gereken diğer 

yetenekleri bilmememiz çok kötü. 

 

Neden doğduğumuz da bir tesadüf değil. Dürüst olalım, aslında milyonlarca yarışmacı 

arasından büyük bir yarışmayı kazanıyoruz, kazanan tam olarak biziz. Ve sonra gerçek 

Hayatı kazanmak yerine bu hayatı şeytana veriyoruz. Aslında hepimiz zaten 

kazananlarız, hepimiz burada seçilmişiz. Ama yine de görevimizi yerine getirmiyoruz. 

Evet, anlıyorum, değiştirmeler, Bilgi çarpıtmaları ya da başka bir şey var ama aslında 

bunu hissediyoruz, biliyoruz. Neden Şahsiyet olarak içimizde gömülü olan orijinal 

hislerimizi ve anlayışlarımızı kendimizde geliştirmiyoruz? Ne de olsa yankılanıyorlar, 

anlaşılabilirler. Ama hayır, biz bilincimizi dinliyoruz. 
 

Şahsiyetler olarak aslında bilincin aldatıcı olduğunu, onun tam anlamıyla şeytan 

olduğunu biliyoruz. Ve şeytanın güçlü olduğu ve içimizde olduğu konusunda 

uyarılmadık mı? Uyarıldık, bunu biliyoruz. Ama buna inanmıyoruz. Neden 

inanmıyoruz? Çünkü... Basit bir soru: neden şeytana inanmıyoruz? Bu güzel bir soru, 

değil mi? Yani şeytana inanmadığımız zaman Tanrı'ya da inanmıyoruz. Peki, neden 

onlara inanmıyoruz? Çünkü şeytan şu anda bizim yerimize yaşıyor. Yani biz Şahsiyet 

olarak o kadar zayıf ve alçalmışız ki ilahi hizmetlerimizi ve dualarımızı bile şeytana 

veriyoruz. O da bizim yerimize bunu yapıyor. Başka bir deyişle, biz yaşamıyoruz ve 

bu da doğru. Neden mi? Çünkü insan bize öğretildiği gibi kendi içinde düşünen aktif 

bir varlık değildir: "Düşünüyorum, o halde varım." ve benzerleri. 
 

Tatiana: Ayrıca bir keresinde, insanın kendi içindeki bu "büyük" sezgiye hitap 

ettiğinde ve onu çağırdığında, ki bu aslında altşahsiyettir, temelde kendi içinde 

geliştirdiğini söylediğinizi hatırlıyorum... 

İgor Mihayloviç: Bir katil. 
 

Tatiana: Bir katil.  
 

İgor Mihayloviç: Evet. 
 

Tatiana: Ve şimdi kendini gösterene, bir sonraki yaşamında ve şimdiki versiyonunda 

olduğundan daha da güçlenmesi ve  daha acımasız olması için güç verir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. En korkutucu şey ne biliyor musunuz? Yine, pek çok insan 

(altşahsiyetlere aşina olanlar, bunu uzun zaman önce incelemiş olanlar bile) basit bir 

şeyi anlamıyor: sonuçta, kendi katilinizi içinizde beslediyseniz, muhtemelen binlerce 

ve binlerce yıl boyunca ona kölelik edeceksiniz. Neden? Çünkü altşahsiyet sizin 

efendiniz olur. 

 

Tatiana: Orada, o hiyerarşide. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Daha güçlü hale gelir. Ve eğer içinizde tezahür etmişse, kaç 

tane altşahsiyet olursa olsun, bu efendi olacaktır çünkü yaşayan Şahsiyete hükmeder. 



Bu demektir ki, yaşayan Şahsiyetlere daha fazla hükmedecek, evrimleşecek ve siz o 

dünyada gözlemleyecek ve yaşayacaksınız ya da daha doğrusu bu baskın efendinin ya 

da basitçe söylemek gerekirse bir tiranın olduğu o dünyada var olacaksınız. Ve siz bu 

tiranlığın altında olacaksınız; sadece durum kötü olmakla kalmayacak, aynı zamanda 

manipüle edileceksiniz: haraç ödemek zorunda kalacak ve ödeyeceksiniz, yani 

durumunuzu daha da kötüleştireceksiniz. Dünya bu şekilde düzenlenmiştir. Ve bunun 

incelenmesi gerekir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, aslında videolardan birinde, bu tezahürlerden bahsettiğimiz 

videodaydı, bir alt şahsiyet güç biriktirdiğinde, tam olarak o zaman diğer alt 

kişiliklerle iletişim kurabileceğini söylemiştiniz. 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Arkadaşlarımız da şu sorularla geldiler: Bu tek bir taşıyıcıda mı 

gerçekleşecek? Yoksa bir süre önce birlikte olan ve muhtemelen bazı zulümler işleyen 

altşahsiyetler, belirli bir süre sonra yeni bir nesilde bir araya gelip bu dünyayı yok 

etmeye devam edebilecekler mi? 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, şu şekilde cevap vereceğim: evet, yapabilirler. Ve 

bunun örnekleri de var. Yine Ahnenerbe'ye dönmek zorundayız. Orada ararştırdılar ve 

insanları eğittiler. Ve onlar hakkındaki davayı hatırladığımızda, hiyerarşilerindeki bazı 

üst düzey yetkililer davaya güldüler ve kesinlikle hiçbir şeyden korkmadılar. Neden 

biliyor musunuz? Çünkü bu yüksek rütbeli yetkililer, güç biriktirme ve benzeri işlerle 

uğraşan, deyim yerindeyse gizli uygulamalar kullanan belirli bir çevrenin parçasıydı. 

 

Bu uygulamalar onlara ne kazandırdı? Vril enerjisini nasıl çalıştıracaklarını ve 

biriktireceklerini öğrendiler. Doğal olarak, ölümden sonra aktif altşahsiyetler 

olacaklarını ve fiziksel ölümlerinden sonra yine de Şahsiyetleri devralabileceklerini 

anladılar. Dahası, birbirleriyle bağlantı kurabileceklerdi. Bu mümkün mü? 

Mümkündür. Evet, bu mümkün. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, her ne kadar altşahsiyetler konusunu 

tartışmayı bitirmiş olsak da, bugünkü konumuz Yaratıcı Toplum projesiyle açıkça 

ilişkili, nedenini açıklayacağım. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın bazı bölgelerine 

baktığınızda, bazı bölgelerin yeryüzündeki bir cehennemi andırdığını fark 

ediyorsunuz, insanların kendileri tarafından yaratılmış bir cehennemi. Ve her zaman 

bir soru vardı: İnsanlar gezegende bu özel senaryoyu yaratma noktasına nasıl 

gelebildi? Dünya neden herkesin mutlu olabileceği bir cennet değil? Neden dünyanın 

belirli bölgelerini böylesine içler acısı bir duruma getirmek gerekiyordu...? 

İgor Mihayloviç: Aslında bölgelerin çoğunluğu. Şöyle söyleyelim: burada insanların 

özgürlüğü, gerçek özgürlüğü var mı? Hayır. Kendi hayatlarının efendileri midirler? 

Belli sınırlar dahilinde. Şöyle söyleyeyim: kavanozdaki bir hamamböceği gibi, 

kavanozun içinde özgürlüğünüz var ama daha fazlası yok. Bu doğru değil mi 

arkadaşlar? Şu noktaya da değinmek istiyorum: az önce bu bireylerden oluşan bir 

gruptan bahsettik ve bugünlerde ne görüyoruz? Bu konuda büyük bir artış var. Akıllı 



insanlar anlayacaktır, oysa aptalların buna ihtiyacı yoktur. Bunlar doğrulanmış 

gerçekler. 

 

Tatiana: Bu altşahsiyetlerin bir insanın beklediğinden çok daha büyük bir etkiye sahip 

olduğu ortaya çıkıyor. İnsanlar aslında ölülerden çok yaşayanlardan korkuyorlar, değil 

mi? 
 

İgor Mihayloviç: İnsanlar bazı yaşayanlardan da korkmalı, özellikle de ölüler 

tarafından kontrol edilenlerden. Dünya böyle bir yer. Ve ne yazık ki bu doğru. 
 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, tam da böyle anlarda insanlığın bu ruhsal 

çekirdeğe sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz; bunlar sadece 

Gerçeği aktarmakla kalmayıp, kesinlikle bu Gerçekle yaşayan, bu Hayatı kendi 

içlerinde besleyen insanlardır. 

 

İgor Mihayloviç: Mesele de bu. Diyelim ki, bu dünyayı değiştirmek mümkün mü? 

Mümkündür. Ama sadece Tanrı'yı gerçekten sevenler değiştirebilir. Neden? Çünkü 

sadece ışık karanlığa karşı koyabilir. Ve Tanrı'yı gerçekten seven herkes, gerçekten ve 

dürüstçe, sözlerle ya da komşular için değil, ama kalbinin derinliklerinden - bu zaten 

dünyayı daha iyiye doğru değiştiren bir insandır, hafif ve doğru bir şekilde 

söyleyeceğim ve bu insanın güzel bir geleceği vardır. 

 

Aslında iki seçeneğimiz var ve bunu birden fazla kez konuştuk. Bu konuya hiç 

girmeyelim. Neden mi? Çünkü gerçeği söyleyemeyiz, ama bugün bu dünyada 

gerçekten var olan gerçeğe ve bu gerçekliğe işaret ettik. Akıllı olanlar, 

duraklamalarımızda size ne söylediğimizi kendileri anlayacaklardır, bu şekilde ifade 

edeceğim. 

 

Tatiana: Satır aralarında.  
 

İgor Mihayloviç: Satır aralarında, doğru. Bu nedenle, eğer bu dünyayı Diri olana geri 

getirmezsek, ikinci senaryo olacak ve bu adil. 

Tatiana: Bu nedenle, Diri olanlardan çok daha fazla olmak zorunda.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Çok fazla Hayat olmalı. 
 

İgor Mihayloviç: Oysa Hayat Sevgidir. Doğru değil mi?  
 

Tatiana: Evet. O en muazzam güçtür.  

İgor Mihayloviç: Öyleyse dostlarım, birbirimize Sevgi ile başlayalım. Teşekkür 

ederim.   

 

Tatiana: Çok teşekkürler, İgor Mihayloviç. 
 



İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, dürüstçe, dostlar,  bunlar ilginç konular; sizi 

büyülediklerini anlıyorum, ama bu bilgiyi size aktarma kabiliyetimiz çok ama çok 

sınırlı. Neden? Çünkü ne yazık ki pek çok konuda sessiz kalmak zorunda kalıyoruz. 

 

Tatiana: Ama biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, ALLATRA Hareketi katılımcılarının bir 

başka özelliği de, bir proje çerçevesinde bile, sadece bir ipucu verdiğinizde ve yapmak 

istediğimiz bir şey hakkında konuştuğunuzda, cümlenizi bitirmenize gerek yoktur, 

çünkü herkes bunu sözel olmayan bir seviyede çok iyi anlıyor... 

 

İgor Mihayloviç: Neden biliyor musun? Çünkü Sevgi birleştirir.  
 

Tatiana: Birleştirir. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler dostlar.  
 

 


