
DÜŞÜNCE MADDİDİR 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar. Bugünkü sohbetimizin katılımcılarını sizlere 

tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum. Saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

T: Zhanna. 

 

Zhanna: Selamlar. 

 

T: Diana. 

 

Diana: Selamlar. 

 

T: Ve Andrey. 

 

Andrey: Selamlar. 

 

T: Birçoğunuz "düşünce maddidir" ya da "kötü düşüncelerden korkun" veya 

"düşüncelerinizde bile yapmamanız gereken şeyleri yapmayın" gibi ifadeleri 

duymuşsunuzdur. Dünyanın farklı ülkelerinde farklı zamanlarda pek çok bilim insanı da 

kendilerine düşüncelerimizin ne olduğu, sonuçta maddi olup olmadıkları sorularını sordu. 

Görüşler bölünmüştü. Bazı insanlar düşüncenin maddi olduğunu söylerken, diğerleri 

düşüncenin hayali olduğunu söyledi. Biz de bugün bu konudaki tüm "i"leri işaretlemek 

istiyoruz. 

 

Programımıza görsel halüsinasyonları deneysel olarak fotoğraflamayı başaran bilim 

insanı, psikiyatrist Gennadiy Pavlovich Krokhalev'in çalışmaları ve araştırmalarıyla 

başlayacağım. Gennadiy Pavlovich, görsel imgelerin ve görsel bilgilerin bize sadece dış 

dünyadan gelmediğini, aynı zamanda onları dış dünyaya iletebileceğimizi ve sadece 

iletmekle kalmayıp bunun fotoğrafik materyallere de kaydedilebileceğini gösteren ilk 

kişilerden biriydi. 

 

Her şey 1972 yılında kardeşinin ona "Gençlik için Teknik" dergisini (Rusça'da "Tekhnika 

- Molodezhi") getirmesiyle başladı, o zamanlar Moskova fizikçisi olan Valeriy 

Skurlatov'un bir makalesini gördüler, makalenin başlığı "Diğer yolu gör" idi. Bu 

makalede tam olarak şu varsayım öne sürülüyordu: evet, görsel imgeler ve görsel 

halüsinasyonlar gerçekten fotoğraflanabilir. Ve ilginç olan, çok daha önce, 1880 yılında, 

sanatçı, Fransız fotoğrafçı Pierre Boucher'in kazara görsel imgelerin fotoğraflarını çekmiş 

olmasıdır. Ne oldu? 

 

Bir keresinde, gürültülü bir partiden sonra, sabah uyanıp laboratuara gitmiş ve fotoğrafları 

banyo etmiş. Ve aslında çok uzun bir süre bu fotoğrafı bulamadı, işine konsantre olamadı, 

çünkü hem kafasındaki gürültü, öyle diyelim, hem de kabuslarından gelen görüntüler 

peşini bırakmıyordu. Ve ilk fotoğrafı geliştirdiği anda, müşterinin bir fotoğrafını değil, 



tam olarak tüm gece boyunca onu rahatsız eden görüntülerin resimlerini ve aslında 

kabuslarından görüntüleri gördü. 

 

Elbette, o zamandan beri, 1880'den beri, Gennadiy Krokhalev'in deney ve testlerinin 

yapıldığı zamana kadar oldukça uzun bir süre geçti... Ve tabii ki operatörlerimiz de bu 

bilim adamının, Permiyen psikiyatristin testleri, deneyleri ve çalışmalarıyla ilgilenmeye 

başladılar ve bu deneyleri tekrarlamak istediler, çünkü bu gerçekten de düşüncenin her 

şeyden önce maddi olduğu gerçeğinin gerçek kanıtıdır ve en önemlisi de kafadaki tüm bu 

seslerin, görsel imgelerin ve halüsinasyonların dışsal, yani dış kaynaklı olduğudur. 

 

Kişiyi çok agresif bir şekilde etkileyen ve kişiye agresif bir şekilde davranan belirli bir 

alan, ince bir maddi ortam vardır. Bu nedenle Andrey'den deneyleri biraz daha açmasını 

isteyebiliriz, çünkü kendisi de bu deney grubunun bir üyesiydi. 

 

A: Evet, prensip olarak internette serbestçe bulunabilen materyallere de aşina olduk. Bu 

Gennadiy Krokhalev'in çalışmaları hakkında, ayrıca diyelim ki mistik fotoğrafçılığın 

tarihi hakkında da biraz okuduk. Yani, on dokuzuncu yüzyılın sonunda bu işle 

uğraşıyorlardı ve ünlü Nikola Tesla da bir keresinde gözlerin sadece almakla kalmayıp 

aynı zamanda uzaya bir şeyler iletebileceğini söylemişti. 

 

Gennadiy Krokhalev'in çalışmaları sırasında, birçok bilim insanı da gözün fotodiyot 

prensibine göre bir fotodiyot olarak çalışabileceği sonucuna varmıştır. Yani, ışık 

düştüğünde içinden akım geçer. Ve bunun şu şekilde olabileceğini varsaydılar: eğer bir 

potansiyel uygulanırsa, o zaman radyasyon dışarı çıkabilir. Biz bununla çok ilgilenmeye 

başladık. Gennadiy Krokhalev çalışmalarında yüz birimden beş yüz birime kadar farklı 

ışık hassasiyetine sahip sıradan filmler kullandı. Günümüzde 3200 duyarlılığa sahip 

filmler bile kullanıyoruz. Yani, teknolojik ilerleme bu konuda çok ilerledi ve diyelim ki, 

deney için kullanılabilecek fotoğrafik malzeme yelpazesi önemli ölçüde genişledi. 

 

Bugün en kolay yolun dijital teknolojiyi kullanmak olduğu açık. Örneğin, artık hepimiz 

kullanıyoruz, programlarımızı onunla çekiyoruz, evet. Ve görünen o ki, en kolay yol bu 

ve dijital cihazdaki kapsama alanı analog cihazdan çok daha fazla. Farklı ekipmanlar 

kullanma fırsatımız var. Şimdi çekim yapıyoruz... örneğin kaç tane kamera üreticimiz var. 

Farklı lensler kullandık, ama dijital cihazda hiç sonuç alamadık. Sonra kameralar bulduk, 

diyelim ki 20 yıl önce, 30 yıl önce üretilmiş kameralar. 

 

Elbette, çok fazla sayıda film kullandık, bu durumda şunu bile söyleyemeyiz... Yani, çok 

fazla sayıda ve farklı ışık hassasiyetinde... Beşten fazla farklı film kamerası kullandık: 

Zenit-11, Zenit-E, şey, ve aynı türden. 

 

IM: Eski prodüksiyon kameraları. 

 

A: Evet, hala eski. Ayrıca... 

 

IM: Ama esasen, Krokhalev de Zenit kullandı ve prensip olarak... 

 



A: Evet. 

 

IM: Arkadaşlar, bu konuda biraz bilgim var, hemen söylüyorum bu deneylerde yer 

almadım ama nasıl yaptıklarını duydum. Ne ile başladınız? 

 

A: Deneyi üç ana aşamaya ayırarak başladık. İlk aşama tutarlı görüntülerin 

fotoğraflanması. Bu nelerden oluşuyor? Örneğin, karanlıkta, tamamen karanlıkta parlak 

bir ışık açarsanız, evet, ya da bir flaş diyelim, ya da parlak bir ampul, ve onu kapatırsanız, 

o zaman her insan gözlerinde bir tür artık (IM: Işık etkisi) ışık etkisi fark edebilir ve bu 

yavaş yavaş kaybolur. 

 

IM: Yani... Ani uyarılma meydana gelir ve kalır. 

 

A: Evet... Diyelim ki birkaç tane yaparsak, örneğin tutarlı görüntülerle çalıştığımızda, 

ama birkaç kamera flaşı yaparsak, üç, dört, beş tane olabilir, o zaman belirli bir aralık 

bulmak mümkündür, kişinin gözünde tüm unsurlarla birlikte bulunduğu tüm odanın 

görüntüsü kalır, yani artık ışık yoktur, ama odanın tüm görüntüsü onun gözündedir. Yani 

3 boyutlu gibi. Bu aslında o kadar ilginç bir an ki... 

 

IM: Filme çekildi mi? 

 

A: Evet, ilk başta bir kamera kullandık, yakın çekimler yaptık. Sonra onu 

yakalayabileceğimiz bir odak uzaklığı bulmaya çalıştık. Sonra çalışmaları bir kez daha 

okuduk ve orada fotoğraf çektikleri, fotoğrafların çoğunun tam olarak retinadan çekildiği 

yazıyordu. Ayrıca hiçbir ekipman kullanmadan sadece film kullanmışlar. Peki neye 

benziyordu? 

 

Diyelim ki bir flaş var, kişi bir görüntüyü sabitliyor, ama önemli olan kişinin gözlerini 

hareket ettirmemesi, çünkü gözleriyle bir şey yapmaya başladığı anda görüntü hemen 

kayboluyor. Bu, bir noktaya biraz konsantre olmak gerektiği anlamına geliyor. Sonra 

filmi aldılar ve bu şekilde gözlere yerleştirdiler. Yani projeksiyon gibi. Daha sonra başka 

bir yöntemimiz daha vardı, insanlardan görüntülerini yansıtmalarını istediğimiz zaman. 

Yani, Gennadiy Krokhalev'in yaptığı gibi, diyelim, işlerinde aşırı müdahaleci görüntüleri 

olan insanları kullandı.  

 

IM: Akıl hastalarıyla, bu imgelerin aslında dayatıldığı kişilerle çalıştı ve hastalar için 

gerçek olduklarında, bu tür bir gerçekliği fotoğraflıyordu. 

 

A: Evet. Ayrıca, kendilerinde takıntılı imgeler gözlemleyen kişileri de fotoğrafladık. Yani 

bu insanlar gayet sağlıklı, normal, makul insanlar ama bilinçlerinde bu imgelerin varlığını 

gözlemliyorlar. Biz de bunu düzeltmeye çalıştık. Bir deney olarak, bizim için de ilginçti, 

Krokhalev'in maskesini yeniden yarattık, aynı şekilde yirminci yüzyılın 30'lu yıllarının 

kamerasından deri kürk kullandık, bunu bulduk, evet, bu da ilginçti. Aslında ilginç çünkü 

bu düşünce-imaj resimleri tamamen aydınlık bir odada çekilebiliyor. Yani, orada her 

şeyin karanlık olması için özel koşullar yaratmaya gerek yok... 

 



IM: Bunu yaptı çünkü akıl hastalarıyla çalışıyordu ve bir halüsinasyonun fotoğrafını 

çekmek için onları karanlık bir odaya kapatmak son derece zordu - panik atak ve diğer 

her şeyi yaşarlardı. Bu yüzden onların durumunu kötüleştirmemek için bu maskeyi 

geliştirdi. Bunu bir koğuşta gündüz vakti ya da ışıkla serbestçe kontrol edebiliyordu. 

Bence bu karartmadan başka bir şey değildi. Ana hedef buydu. Konsantratör veya başka 

bir şey olarak hizmet etmedi. 

 

A: Hayır, kesinlikle değildi. Biz de bu maske ile deneyler yaptık. Aslında ana avantajı iyi 

bir koyulaştırma sağlaması. Ayrıca fotoğraf kağıdı da kullandık, bu projeksiyon da, ama 

daha uzun pozlama süresi gerektiriyordu, yani üzerine projeksiyon yapmak için daha 

fazla zamana ihtiyacımız vardı. Kullandığımız bir başka fotoğraflama yöntemi de kişiden 

basit bir rakam ya da sayı tutmasını ve yansıtmasını istemekti. Yani, siyah bir arka plan 

üzerinde rakamlar olan beyaz figürler kestik ve kağıtlara bastık. Diyelim ki bu rakamları 

iyi tutabilen kişilerden bir süre eğitim almalarını istedik ve daha sonra bu görüntüleri bir 

dijital kameraya ve bir film kamerasına, filme, fotoğraf kağıdına yansıtmalarını istedik. 

 

IM: Bunu yansıtmak derken bunu gözünde canlandırmayı kastediyorsun, değil mi? 

 

A: Gözünde canlandırmak. 

 

IM: Uzayda gözünde canlandırmak ve aynı zamanda fotoğraf çekmek (A: Evet). Bunu 

başarabildiniz mi? 

 

A: Hayır, çok başarılı olamadık, evet. Biz, şöyle söyleyelim, o zamana kadar zaten farklı 

filmler denemiştik. Bunlar dijital negatif, pozitif filmlerdi. Hatta slaytlar çektik, yani 

görüntünün olduğu gibi gösterildiği ve film şeritlerinde olduğu gibi kullanılabilen bir 

filmdi. Krokhalev böyle bir film üzerinde de çalıştığını söylemişti. Kızılötesi filmler de 

kullandık, çünkü onun çalışmalarında da belirtilmişti... bilim insanlarının varsaydığı gibi, 

gözlerden gelen bir parıltının kızılötesi, kızılötesi aralıkta olabileceği. O zaman da bir 

sonuç çıkmadı. Yaklaşık iki hafta boyunca biz (IM: deneyle uğraştık), 

 

A: deneysel, evet, elbette, ilginçti, çünkü, diyelim ki (IM: Bu yüzden, arkadaşlar, 

katılmadım... Çok fazla zaman harcadığım için). Komik durumlar da vardı, takıntılı 

imgeler tarafından takip edilen insanların fotoğraflarını çekeceğimiz anda, tüm imgeler, 

düşünceler, her şey, aslında her şey kayboldu ve bunun böyle bir terapötik etki olduğunu 

söyleyebiliriz... Bazı katılımcılarımıza düşüncelerinin fotoğraflarını çekmemizi isteyip 

istemediklerini de sorduk. "Hayır, teşekkür ederiz, hayır, istemiyoruz" dediler. 

 

IM: Ne düşündüklerini merak ediyorum (A: Evet, evet, evet...), istemediklerini. 

 

A: Ve sonra, diyelim ki çeşitli seçeneklerin üzerinden geçme sürecinde, öyle bir anlayışa 

vardık ki, Gennadiy Pavlovich aslında, eserlerinde yazdığı gibi, dayatılan imgelerin, yani 

dışsal olanların, bugün daha önce de bahsettiğimiz gibi, dışarıdan gelenlerin fotoğraflarını 

çekti. Yani, esasen, birlikte çalıştığı insanlar onları alan insanlardı, biz ise sürekli olarak 

onları yaratmaya çalışan insanları fotoğraflıyorduk. 

 



IM: Yani onları görselleştirmeye çalışan, yani bu imgeyi yaratan insanların fotoğraflarını 

çektiniz. Onları iletenleri fotoğraflarken, yani onlar ileten bile değilken, bu görüntüyü 

gerçek olarak algıladılar. Sanırım şimdi buna yaklaşacağız, ilginç bir konu... 

 

A: Evet ve aslına bakarsanız, Krokhalev'in sahip olduğu deneysel koşulları yeniden 

yaratmaya çalışmamız gerektiğini düşünmemize neden olan şey de buydu. Yani, bir 

operatöre ihtiyacımız olduğunu anladık, yani bir görüntüyü başka bir kişiye iletecek ve 

operatörü, ileten kişiyi değil, ilettiği kişiyi fotoğraflayacak bir kişiye. Eğitimli bir 

operatör aldık. Bu konuda zaten deneyimi olan birini aldık. Piramit deneyinde sayı 

aktarımında gördüğünüz Julia'yı davet ettik. Ve bu deneye başladık. 

 

Ve bu deneyde, bu arada, (Koordinasyon Merkezi'ndeki bodrumumuzda yapıldı)... bu 

deneyde tam olarak Krokhalev'in maskesini kullandık, koşulların iyi olmasını, karanlığın 

orada olmasını istedik, ama diyelim ki, bunun kolayca yapılmasını istedik. İşte o zaman 

Krokhalev'in maskesini kullanabilirdik. Aslına bakarsanız, diyelim ki, iki haftalık farklı 

deneylerden sonra, ilginç bir şey elde ettik. Ve işte sonuçlar. 

 

Operatöre sorduk. Deney diyelim ki beş adımdan oluşuyordu, operatörden sırayla bir, iki, 

üç, bir üçgen ve bir daire sayılarını beş kişiye iletmesini istedik. Operatör zamanı kendisi 

ayarladı, yani bu şekilde oldu. Kişiyi ayarladı, görüntüyü iletti ve kişi devam et dediğinde 

kameranın bir diyaframını açtık ve projeksiyon yaptık, yani kişinin gözlerinin fotoğrafını 

çektik. Operatör dur dediğinde... zamanlamaya gelince, bir dakika ile üç dakika 

arasındaydı. 

 

IM: Operatörün nasıl ayar yaptığına bağlı. 

 

A: Doğru. Ve sonuçlar ilginç, diyelim ki, şimdi size göstereceğim. Bu "bir" rakamı. 

Ayrıca, iki, üç numaraları da projelendirildi, iletildi. Hala materyallerle devam ediyoruz, 

onları geliştiriyoruz. Bu bir daire. Yani, bir daire sembolü vardı.  

 

IM: Bunun bir leke olduğunu söyleyebiliriz, bir daire olduğunu söyleyebiliriz, düzensiz 

bir çörek olduğunu söyleyebiliriz, yine de bir şey var. 

 

A: Evet, deneyi yaparken her şeyi kaydediyorduk, bu yüzden, diyelim ki tanınabilir, 

diyelim ki, tabii ki daha iyi olmasını isterdik, ama diyelim ki operatör biraz daha 

çalışsaydı, çünkü bu deneyi aslında programdan hemen önce yaptık, bu yüzden pratikte 

hazırlık yapmadan yaptı. 

 

IM: Sonuçta bir deneyim var (A: Evet, deneyim var, doğru...), her neyse, zaten bir şey. 

 

A: İlginçti. Deneye katılanlar özellikle belirttiler, esasen görüntü hemen ortaya çıktı, yani 

operatör söylemeden önce bile... 

 

IM: Bu çok farklı. Kişinin gözünde canlandırması başka bir şey, bitmiş bir görüntünün 

gelmesi ve bir kişinin onu görmesi başka bir şey. Elbette bu fark oldukça belirgindir. 

 



A: Doğru. Gennadiy Krokhalev'in yazdığı gibi, bu düşüncenin, iletilebileceğini, maddi 

olduğunu kanıtlar, bildiğimiz gibi, onun fikirleri de tam olarak kabul edilmedi, çünkü 

bildiğimiz gibi, bilimdeki resmi pozisyon bir düşüncenin hayali olduğu, maddi 

olmadığıdır. 

 

IM: Vladimir İlyiç Lenin, düşüncenin maddi olamayacağını çünkü hayali olduğunu ifade 

etmişti. Krokhalev'in de bunu, düşüncenin maddi olduğunu ve Lenin'in yanıldığını 

kanıtladığı ortaya çıktı ve siz de bunu zaten doğruladınız. 

 

A: Evet, Krokhalev'in deneylerini doğruladık, düşünce gerçekten de maddidir. Bu da bir 

kez daha kanıtlıyor ki, eğer düşünce iletilebiliyorsa... 

 

IM: Bu pek çok şeyi kanıtlıyor. Ama bu bir şekilde kalkanlanabileceği anlamına geliyor. 

Krokhalev de çalışmalarından birinde (T: Oldukça tesadüfi, evet) bunun 

engellenebileceğini, kişinin daha önce halüsinasyonlarını fotoğrafladıkları özel bir odaya 

girdiğini ve her şeyin yoluna girdiğini anlattı... 

 

T: Görsel imgeler kayboluyor... 

 

IM: Çok doğru. Onu korumalı bir odaya yerleştirdiklerinde görüntüler kayboluyor. Ve 

böylece, bunların dışarıdan geldiği sonucuna vardı, kendisinde bile ortaya çıkmıyorlar. 

Ve bu şekilde onların geldiği ikincil bilincin bir insana ait olmadığını kanıtladı (A: 

Doğru), yani birine ya da bir şeye ait. 

 

A: Bu arada, kalkanlama ile ilgili olarak... Operatörü de kalkanladık, yani odayı yeniden 

yaratmadık, sadece kaynağı kalkanlayabiliyorsak, alıcı kişiyi neden kalkanlayalım diye 

düşündük. 

 

IM: Esasen hiçbir fark yok. O, bu görüntünün geldiği sisteme karşı, ikincil bilince karşı 

çalışıyordu, sizin durumunuzda ise kaynak yakındı, bu yüzden başka bir şeyi 

koruyabilirdiniz, her durumda bu düşüncenin aktarıldığını kanıtlıyor. Onu odaya 

kapattınız mı? Korumalı odaya ... 

 

A: Hayır, her şeyi kolaylaştırdık, alüminyum bir tencere aldık, folyoya sardık... 

 

IM: Operatörü oraya koydular ve tencereyi bir kapakla kapattılar. 

 

A: Şey, neredeyse bunun gibi ... 

 

IM: Başka ne eklediniz? Defne yaprağı, sarımsak? 

 

A: Öyle bir şey eklenmedi ama operatörün kendisi kendini oldukça rahat hissettiğini 

söyledi. Yani, o...  

 

IM: Bir tencerenin içinde otururken mi? 

 



A: Evet. Bunu hissetti...  

 

IM: Gerçekten de onu bir tencereye koydunuz, değil mi? 

 

A: Hayır, onu bir tencereye koymadık, tencerenin içine özel yumuşak bir havlu koyduk 

ve tencereyi başının üzerine koyduk. Yani kapattık (IM: Tanrı'ya şükür...)... evet... 

 

IM: Biliyorsunuz arkadaşlar, halk sanatı bazen ... büyük bir alüminyum kazan bulup 

operatörü oraya koyabilirlerdi, hiçbir şeye şaşırmazdım. 

 

A: Evet, kaynağı ve operatörü koruduktan sonra filmde hiçbir şey yoktu. Yani, biz 

yaptıktan sonra...  

 

IM: Yani, operatör sanki hiç yayın yapmamış gibi, kalkan yine de çalıştı. 

 

A: Doğru, yani... 

 

IM: İlginç bir şey daha var, eğer folyosuz bir alüminyum kap olsaydı, iletim olurdu. İnce 

folyo, kalın alüminyumdan bile çok daha iyi çalışıyor. Bu, sıradan gıda sınıfı alüminyum 

alırsak olur. Piramidimiz inşa edilirken orada özel bir alaşım kullanıldı, her şey ciddiydi. 

Bu arada onu piramidin içinde kapatabiliyordunuz. 

 

T: Aynı zamanda kalkan görevi de görüyor, değil mi? 

 

IM: Bir piramitte aynı şey olmazdı elbette, kafanın üzerinde bir tencere varken daha 

eğlenceli. 

 

A: Krokhalev'in kendisinin de yazdığı gibi, bu deneyler ve düşüncenin maddeselliği, şu 

anda resmi bilim tarafından inkar edilen şeyi tam olarak kanıtlıyor - bu, süptil dünyanın, 

astral dünyanın, insanların günlük yaşamda karşılaştıkları fenomenlerin varlığıdır, 

bunların var olduğu ortaya çıkıyor, ancak inkar ediliyorlar. Ve bu bağlamda, evet, 

görüntünün aktarıldığı ikincil bilinçle çalıştığımız ortaya çıkıyor. 

 

IM: Doğru, bu ana kaynak. 

 

A: Doğru. Ve bu bağlamda, özellikle insanlar üzerindeki etki konusuna atıfta 

bulunabiliriz, örneğin Ezoosmos kitabında nasıl anlatıldığı ve şimdi intihar eden 

insanların birçok kanıtını görüyoruz... Örneğin, kısa bir süre önce katılımcılarımız 

metroda çekilmiş bir video da paylaştılar; gayet normal, genç iki adam hareket halindeki 

bir metro treninin altına atlamışlar. Ezoosmos kitabından bildiğimiz gibi, bu kanduk adı 

verilen bu tür varlıkların işidir.  

 

IM: Ve bu arada, üçüncü güçlerin, özellikle de kandukların etkisi altında intihar eden 

insanları Krokhalev yöntemiyle çekebilseydik, onlara dayatılan bu değiştirmenin resmini 

kolayca görebilirdik. Bilirsiniz, insanlar pencereden, balkondan ya da çatıdan 

atladıklarında tamamen farklı bir şey görürler. Bu değiştirme resim algısı seviyesinde 



gerçekleşir, mekanın değiştiği, kişinin algıladığı şeyin değiştiği ortaya çıkar. Bunlar onun 

etrafında meydana gelen değişikliklerdir, o bu görüntüleri algılar ve siz de tam 

buradasınız. 

 

A: Evet, öyle görünüyor ki düşüncenin maddiliğini inkar etmek, insanların durumu makul 

bir şekilde değerlendirmelerine ve günlük hayatta başlarına gelen şeylere farklı bir şekilde 

bakmalarına izin veriyor ya da izin vermiyor. Demek istediğim, düşüncenin maddi olduğu 

gerçeğini hesaba katmak, evet ve tüm dini kutsal kitapların kötü düşünemeyeceğinizi, 

kötü şeylere uyum sağlayamayacağınızı söylemesinin bir nedeni var, çünkü bu 

gerçekleşiyor. Krokhalev ve bilim adamlarının iddia ettiği tek şey düşüncenin büyük bir 

enerjiye sahip olduğuydu. Ama bildiğimiz gibi, düşünce, bir insan ona dikkatini verene 

kadar enerjiye sahip değildir, yani bir insan, onu bilincinde gözlemlediğinde bile. 

 

IM: Peki, basit bir soru, operatörün ilettiği simit, bir numara ve benzerlerinin fotoğrafını 

çektiniz, peki düşüncenizin, gücünüzün fotoğrafını çektiniz mi? Ya da operatörün hareket 

ettiği gerçeğini, onun gücünü? 

 

A: Bu deneyde operatör aslında üçüncü bir güç olarak hareket etti. Yani, şöyle söyleyelim, 

bu deney herhangi bir operatörün de aynı şekilde bir insana herhangi bir şeyi empoze 

edebileceğini kanıtladı. 

 

IM: Üçüncü güçler. 

 

A: Üçüncü güçler evet. 

 

IM: Sadece arkadaşlarımıza, üçüncü ve ikinci güçlerin ne olduğunu tam olarak 

anlamayanlara ve benzerlerine açıklayın. Bu bağlamda, ister kanduk olsun, ister operatör 

olsun, ister insan olsun, ister başka bir şey olsun, herhangi birinin müdahalesi anlamına 

gelir, yani üçüncü güçler. İkinci gücün şu olduğu kabul edilir. Birincil güç Benlikten, 

insanın kendisinden gelen güçtür. İkinci etki gücü sistemin kendisi olarak kabul edilir, 

yani maddi düşünme maddesi, sonra mutlak, evrensel zihin, şeytan, nasıl adlandırılırsa 

adlandırılsın, ayrıca bilgi alanı ve benzerleri dediğimiz şey. Yani, dış etki ya da ikincil 

bilincimizin ait olduğu kısım. Ve bu üçüncü güçlerin etkisi tam olarak ikincil bilinç 

aracılığıyla gelir. Bu durumda, bu operatördür. 

 

A: Evet, ve eğer kişi bilincinin çalışmasının izini sürmezse, kendisine ait olmayan, 

kendisine dayatılan düşünceleri gözlemlemezse, o zaman, bu durumda, ortaya çıkıyor ki... 

 

IM: Kolayca bir kurban haline gelebilir. 

 

A: Evet. Kolaylıkla bir kurban haline gelebilir. 

 

IM: Ve bunun kendi düşüncesi mi, arzusu mu, isteği mi olduğunu ya da birilerinin bunu 

ona dayatıp dayatmadığını ayırt etmez. Oysa bu oldukça yaygın olarak kullanılıyor. 

Bence bu oldukça ciddi bir konu, oldukça geniş bir konu, ama buna geçmeden önce, 



şimdi hatırladım, bize birçok farklı kamera kullandığınızı, hem dijital kameralar hem de 

basit kameralar ve benzerlerini kullandığınızı söylediniz. 

 

Hatırladığım kadarıyla biz de gökyüzü balıklarını incelemek için böyle ilginç bir gönüllü 

projesine başladığımızda, biz de birçok farklı kamera denedik, filmli kameralarla 

başladık,... sonra dijital olanları. Sonra üzerlerinde çeşitli filtreler kullanmaya başladık, 

bu gök balıklarını ve benzerlerini bulabileceğimiz yerleri aradık. Ama çok kolay olduğu 

ortaya çıktı, belirli sayıda kamera arasından tüm bunları kolayca çekmeye başlayanı 

bulduk ve her yerde bunlardan çok olduğu ortaya çıktı. 

 

Ve hatta bazen varlar, evet, örneğin çekim yaparken etrafta bir düzine kamera var ve gök 

balıkları sık sık ortaya çıkıyor, bu doğru, bir gün plazmoidler başka bir gün gök balıkları. 

Yani, dokuz kamera onları görmezken, biri görüyor. Ve aynı şekilde, dokuz kamera 

birinin nasıl yanlış göz kırptığını görmezken, bir kamera görür. Peki yine ne oluyor? Tam 

olarak bu kameranın hassasiyeti, gözlerle algılayamadığımız şeyleri, diyelim ki diğer 

kameralarla algılayamadığımız şeyleri algılayabilir, evet, yani yakalayabilirken, bu tek 

kamera... 

 

Ancak bundan bahsetmeyeceğiz, anladığım kadarıyla sorular gelecektir. Arkadaşlar, bu 

şirketin reklamını yapmayacağız, çünkü insanlar dünyanın her yerinde bu kameraları 

aramaya başlayacaklar, en pahalılarından değiller, en popülerlerinden değiller, ama bir 

nedenden dolayı bu kamera bu şekilde çekim yapıyor. Ve bunu yapmamamızın bir başka 

nedeni de, üzgünüm, açık konuşacağım, bu kameraları alacaksınız ve yanlış göz 

kırpabilenleri arayacaksınız, onları tespit edeceksiniz ve insanların hayatlarını zehir 

edeceksiniz. Barış içinde yaşayın. Ve bizimle barış içinde yan yana olsunlar, sadece iyilik 

yapsınlar, kötülük değil. 

 

Şimdi tekrar gelen maddi düşüncelere geri dönüyoruz. Ve sonuçta ortaya ne çıktı? 

Deneylerinizin neyle sonuçlandığını anlıyoruz. Ayrıca, başkalarına göstermek için sadece 

birkaç resim bastırdığınızı görüyorum. Ama Krokhalev'in deneyleri ne ile sonuçlandı? 

Onun kaderi ne? Sonuçta bu kişi en büyük keşfi yaptı. En azından Nobel Ödülü'ne aday 

gösterilmeliydi. Herkes tarafından bilinmesi gerekirken, çoğu arkadaşımız böyle bir insan 

olduğunu ilk kez sizden duyuyor. 

 

Bu bir atılım, sonuçta. Bu psikiyatride bir atılım. Öyle değil mi? Bu günlük hayatımızda 

bir dönüm noktası. Tüm rahipler bu portreyi evlerinde saklamalı, çünkü bu her şeyden 

önce dış güçlerin varlığını kanıtlıyor. Bu da Ruhsal Dünya'nın varlığının doğrudan 

kanıtıdır. Bu konuyu genişletebilir ve ilginçse sizi bu konuya getirebiliriz, ama bu 

gerçektir. Her şeyden önce, şeytanın dünyasının var olduğunu kanıtlar, dolayısıyla 

Tanrı'nın dünyasının da var olduğunu kanıtlar. Bu, olumsuz etkilerin insana dışarıdan 

geldiğini kanıtlar. İnsanı insan olmaktan çıkarıp hayvana dönüştüren de bu etkilerdir. Bu 

etkiler nedeniyle insanların hayvani yönleri ağır basmaya başlar. 

 

Bu aynı zamanda insanın bir başka parçasının - ruhsal bileşeninin - olduğunun da 

kanıtıdır. Ve bu da Tanrı'nın varlığının doğrudan kanıtıdır. Öyle değil mi? Peki, bunu 



görebiliyor muyuz? Bir yerlerde onun bunun için bir şey aldığını, birinin onu tanıdığını 

ya da başka bir şey bulacağımızdan şüpheliyim. Ve onun kaderi nedir? 

 

T:  Az önce size bilimsel çevrenin onun bu deneylerine nasıl davrandığını anlattım. 

Söylediğiniz şey gerçekten de iki şekilde. Bazıları bunun kesinlikle bir sansasyon 

olduğunu söyledi. 

 

IM: Bunlar dürüst insanlar. 

 

T: Bunlar dürüst insanlar. 

 

IM: Bunlar dürüst, nezih insanlar. 

 

T: Evet. Bu eşsiz bir araştırma. Diğerleri ise elbette bunun imkansız olduğunu söyledi. 

Krokhalev'in kendisine bir soru sorulduğunda:  "Sizce bu deneyleri neden 

ilerletmiyorlar?" "Biliyorsunuz, ben deneylerimle Lenin'in düşüncenin maddi değil, 

hayali olduğu kavramını yıkıyorum" dedi. 

 

IM: Dur bir dakika. Burada tartışmak zorundayım. Sonuçta o da yurtdışında 

desteklenmiyordu. Tamam, Sovyet döneminde yaşadı, böyle komünist materyalizm falan 

vardı, Lenin gibi bir otoriteyle gerçekten tartışılamazdı. Eğer Lenin şöyle dediyse: 

"Düşünce hayalidir, maddi değildir" diyorsa, o zaman öyle olmalı, bunu anlıyoruz. Peki 

ya yurtdışındaki durum? Sonuçta çalışmaları yurtdışında biliniyordu - ve sessizlik de 

vardı. 

 

T: Bu ilginç, evet... 

 

D: Ama asıl mesele şu ki, onun fikirlerine en çok direnç gösteren meslektaşlarıydı. Onlar 

için böyle bilimsel bir psikiyatrik kavram, beynin psişik bir düşüncesi ... 

 

IM: Beyin faaliyetimizin ürünü. 

 

D: Evet. Ve onun tam olarak çalıştığı gerçeği... kullandığı ana koşul, alkol tedavi 

ünitesindeki akıl hastalarıydı, öyle diyelim, halüsinasyonlar yaşayan ... 

 

IM: Zehirlenme nedeniyle diyelim. 

 

D: Zehirlenme, evet. O zamanki ana bilimsel açıklama buydu, tüm bu görüntülerin beyin 

aktivitesindeki hasarın, bozulmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığı. Oysa Krokhalev'in 

tüm bu konsepti yıktığı ortaya çıkıyor. Ama ilginç olan... 

 

IM: Şimdi bir paralellik kuracağız... özür dilerim, biraz konudan sapacağım... sadece bir 

dakika. Neden tam olarak akıl hastası bir insan, artı alkol ve operatör aracılığıyla olduğu 

gibi fotoğraflanabilecek ölçüde belirgin halüsinasyonlar? Bu, bunların ciddi şekilde 

empoze edilmiş düşünceler olduğu anlamına gelir. Peki bu neden sıradan bir insanda işe 

yaramıyor? Adamlar denemişler, bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış. 



T: Bazı engeller var, evet, alkolle birlikte ortadan kalkıyor ... 

 

IM: Alkol ... Alkol, uyuşturucu ya da diğer ilaçlar (D: Benliğin tamamen bastırılması, 

doğru), evet, ikincil bilincin Benliği kesinlikle manipüle etmesine izin verirler, çünkü bu 

ilaçlar, toksik etkiyle birincil bilinci o kadar zayıflatır ki, bilgiyi herhangi bir itiraz 

olmadan doğrudan aktarır - ve insan Şeytan'ın kölesi olarak adlandırılan kişi haline gelir, 

değil mi? 

 

Yani, tamamen kontrol edilen bir kukla, bir zombi, kelimenin tam anlamıyla zombileşir 

ve kontrol edilir. Ve bu insanlardan kaç tanesini görüyoruz, insan bir insandan çok bir 

hayvana benzediğinde, ara sıra insanlık parıltıları ve benzerleri ile? Öyle değil mi? Bu 

dünyada her şey o kadar basit değil, her şey birbirine bağlı. Ve bunun tam olarak bir akıl 

hastalığı olmadığı konusunda oldukça haklısınız.  

 

D: Her şey, aynı zamanda ... evet ve meslektaşlar arasında gerginliğe neden oldu. Ve 

burada da biraz paradoksal bir durum var: sonuçta bilimde maddi öncelikler bir şekilde 

kabul ediliyor. Yani, insan bir bedendir, evet, maddedir, biyolojik bir varlıktır. Ve aynı 

zamanda, sanki ayrı olarak, manevi dünyayı, görünmez dünyayı tanımadan, aslında şöyle 

deniyor: "Hayır, insan psişesinin maddi olduğu kanıtlanamaz... değil mi? 

 

IM: Sonra ne olacak? Düşünce maddeseldir, evet ... 

 

T: Ne fiziksel ne de kimyasal ... 

 

IM: Benim burada küçük bir yanlış anlamam var ... 

 

D: Ve öyle 

 

IM: Nasıl oluyor da düşünce maddi olamıyor, her zamanki bilimsel paradigmayı kabul 

etsek bile, evet, nöronların ve benzerlerinin çalışmasının bir türevi. Peki nöron nedir? Bir 

maddedir, öyle değil mi? Sıradan kimyasal reaksiyonlar, elektromanyetik itkiler ve diğer 

her şey. Tamam. Ama bu itkileri üretiyorlar. Ne üretiyorlar? Kendi aralarında etkileşim... 

enerji itkisi nedeniyle. Bu madde değil mi? Bu da, bilimsel konsepte dayanarak, her 

durumda, düşüncenin maddi olduğu ortaya çıkıyor. 

 

D: Hayır. Hemen itirazlar oldu, yani şöyle. 

 

IM: Hayır. Sorunun ne olduğunu biliyor musun? Her şeyi gerçek isimleriyle çağıracağım. 

Çünkü, affedersiniz, Dokuzuncu Çemberin temsilcileri olarak adlandırılanlar, sizin ve 

benim, maddi düşünce yoluyla bizi kontrol etmenin çok kolay olduğunu bilmemizi 

istemiyorlar. Kalabalık olarak bizi birini sevmeye, birine itaat etmeye zorlamak çok 

kolaydır. Düşüncelerimizde bile, bir insanın bize empoze edilen imaja uymadığını 

gördüğümüzde, bunu anlarız, ancak düşüncelerimizde bile "hayır" dememize ya da bir 

başkasına ya da başka bir şeye oy vermemize ya da bir şekilde tartışmamıza izin 

vermeyiz, çünkü düşüncelerimiz, sözde bilincimizin, beynimizin bir ürünüdür ve bu 

yüzden... beynimizin bu ürünü bize "bu kişi iyi, bizim için elinden gelenin en iyisini 



yapıyor, bir kralın her zaman tavırları vardır, ama sonuçta kral naziktir" der. Peki, öyle 

değil mi? Ya da bize "Bir sonraki kral gelecek ve o da iyi olacak" diyor. Doğru değil mi? 

 

Bunun nedeni tam olarak bu güç yoluyla etkileme anlarıdır ki... bu konuyu bir önceki 

"Dokuzuncu Çember" programında gündeme getirmiştik. Tam olarak bunun için, 

yaptıkları tüm bu taşkınlıklara ihtiyaçları vardır, böylece operatörleri bizi bilincimizin 

belirli ağıllarında bir sürü gibi tutarlar. İşte bu yüzden bu bilgilerin insanlara ulaşması, 

bizim bunları bilmemiz ve anlamamız onları hiç ilgilendirmiyor. 

 

Çünkü anlayarak ve bilerek zaten önceden tedbir almış oluyoruz ve bundan 

kurtulabileceğimizi anlıyoruz. Örneğin, önemsiz bir şekilde, bilincinizi inceleyin ya da 

AllatRa kitabını okuyun, onu kullanın ve bununla nasıl yüzleşeceğinizi bileceksiniz. Bu 

hiç de zor değildir. Eğer isterseniz bu düşünceleri kontrol etmek çok kolaydır. 

 

Ama sonra, bir insana herhangi bir şeyi empoze etmenin imkansız olduğu ortaya çıkar, 

çünkü dışarıdan gelen herhangi bir düşünce daha girişte bloke edilir. Ve kişi bu dünyada 

yeterince özgürdür. Ama sonra sürüden ayrılır, Dokuzuncu Çemberin temsilcileri için 

vahşi bir hayvan gibi olur. Ve bu onlar için korkutucudur. Ayrıca, eğer, özür dilerim, 

Dokuzuncu Çember'e biraz değinirsek... 

 

Bu programa geri döndüğüm için özür dilerim, son derece acı verici ama şunu 

vurgulamak istiyorum: sizce neden insanlığın sayısını önemli ölçüde azaltmaya 

çalışıyorlar? "İdeal olarak" diyorlar, "beş yüz milyon insan harika." Hatta tabletlerine bile 

kazınmış beş yüz milyon (T: Georgia Guidestones, evet), bu ideal ... 

 

T: İlk paragraf. 

 

IM:  Beyninizi yormamanız için açıklayayım - onlar için kontrol etmek daha kolay. İnsan 

sayısı arttıkça, bizi kontrol edebilmek, düşüncelerimizi dizginleyebilmek için yabancıları 

da iktidar çevrelerine dahil etmek zorunda kalıyorlar. Burada elbette medya, televizyon 

ve onların rapsodileri büyük bir rol oynuyor. Ama yine de herkese her şeyi açıkça 

söyleyemezler, ama inisiyatifler olmalıdır. Ne için? Örneğin gazeteciliğin temsilcilerini 

kontrol edebilmeleri için, değil mi? Herkes satın alınamaz. 

 

Ama neredeyse herkes bilinç düzeyinde kontrol edilebilir: şüphe, reddetme ve başka bir 

şeye neden olmak için. Düşünce maddi bir şeydir, kolayca aktarılabilir. Ve insanlarda 

neden olur mu? Ama bunun için pek çok yabancıyı işin içine katarlar. Ve bu yabancılar 

yabancıdır çünkü bazen konuşmaya başlarlar. Ve uzun zamandır gizledikleri, sakladıkları 

tüm bilgiler... Elbette yüzyıllar boyunca pek çok bilgiye sahip oldular. Ama şimdi gün 

ışığına çıkmaya başladı çünkü, yine dedikleri gibi, hem gösteri dünyasında hem de başka 

bir şeyde belli bir seviyeye geldiğinizde (önceki programdan hatırlarsınız), ya onlara 

katılmalı ya da hayatın kenarında kalmalısınız. Ama sonuçta düşünce maddidir ve ondan 

kurtulmak kolaydır, hatta çok kolaydır. Böylece Krokhalev'in kaderine geri dönüyoruz. 

 

T: İşte bu noktaya geri dönmek istiyoruz... bu noktaya, çünkü Dokuzuncu Çemberin 

temsilcileri hakkında söylediniz. Ve gerçekten de geliştirme çalışmaları ve araştırmalar 



yürütüldü, ancak bunlar kapalı arka odalarda, kapalı laboratuarlarda yürütüldü. Ve bu 

araştırmalar devam etti, çünkü Krokhalev'in kendisi ölümünden hemen önce yazdığı son 

makalelerinden birinde psikotronik silahların yaratıldığına dair bilgiler olduğunu ve 

bunun başka ülkelerde yaratıldığını ve muhtemelen ülkemizde de geliştirildiğini, 

yaratıldığını söyledi. 

 

IM: Bu tamamen etkisizdir. Biri etkileyebilir, belirli bir kutup etkisi olabilir, bu da bir 

mikrodalga gibi, yanıklara neden olur, biraz korkutur (bu belirli frekanslarda) Oldukça 

enerji tüketir, ama oldukça etkilidir. Bununla birlikte, Krokhalev'in söylediği şey (sadece 

insanlara açıklayacağım), birinin sahte görüntüler yaratabileceğini söyledi, bu da diyelim 

ki karşı tarafın temsilcileri tarafından görülecek ve sahte hedeflere ateş edecekler. Bütün 

bir insan grubunu uzun süre boyunca sabitlemek ve kapsamak son derece zordur. Neden? 

Çünkü yansıma etkileri var. Onların insanları da aynı sahte görüntüleri görmeye 

başlayacaktır. Kendini korumak son derece zordur. 

 

Başka bir sorun daha var. Eğer birisi bilinç kontrolünde, askerler,n tekniğinde biraz 

becerikliyse, o zaman daha az umursamaz, bu görüntü ona empoze edilemez, bunu 

algılamaz, bu nedenle... Ve bunu incelediler, evet. Bunu araştırıyorlar, çünkü yine bizi 

etkileme yöntemlerini geliştiriyorlar. Bu normal bir şey. 

 

T: Evet, o da az önce diyordu ki. En son aile arşivlerinde... sanırım 95'ten beri, "Ben 

sadece psikiyatri ile uğraşmıyorum, çok daha ileri gittim ve tam olarak bu psişik enerjinin 

gerçeklik üzerinde neler olup bittiği üzerindeki etkisi üzerine binlerce araştırmam var..." 

diye paylaştığı ve söylediği kayıtlar var. 

 

IM: Psişik enerji olarak adlandırılan şeye değindi, dikkatin gücü gibi bir anlayışa değindi. 

Kişi dikkatini belirli bir bakış açısından yatırdığında, bu gerçekleşmeye başlar. Neden? 

Gerçekten çok derine indi. Peki, sırada ne var? 

 

T: Evet. 

 

A: Düşüncenin maddi olduğunu kanıtladığı ortaya çıkıyor, bunu eserlerinde kendisi de 

yazdı, bu artık bir psikiyatri meselesi değil, fizik meselesi, çünkü...  

 

IM: Doğal olarak bunlar fiziksel süreçler, elbette. 

 

A: Ve yine, düşüncenin maddeselliği, bu çok ilginç, bazı insanların... burada 

"Profesyonellerin Oyunu" adlı bir dizi programımız var, burada manyaklar konusu 

gündeme geldi ve onların muazzam bir enerji baskısı altında suç işlediklerini söylediler 

(tanımladıkları gibi). Yani, bazı insanları diğerlerini öldürmeye zorladığı ve diğer 

insanları da kendilerini trenin altına atmaya zorladığı ortaya çıkıyor. Yani, insanların 

hayatlarını kontrol eden belirli bir üçüncü güç (IM: Tabii ki). Ve aslında insanlar bunun 

için kukla gibiler, çünkü duruma bir bakalım, birisi bir yerde oturuyor ve bir tür biyorobot 

gibi uzaktaki başka bir kişiyi kontrol ediyor ve onun yerine bazı eylemler 

gerçekleştiriyor... 

 



IM: Bakın, bir örnek verelim (az önce programdaki manyaklardan bahsettiniz)... 

Chikotilo'nun hikayesini ele alacağız, tamam mı? Kurbanı ayarttığında, önden yürüyordu, 

kurban onu orman kuşağına kadar takip etti, bunun nasıl sona ereceğini çok iyi biliyordu 

ama itaatkar bir şekilde onu takip ediyordu. O başlamak üzereyken, yanlarında bir patika 

vardı, sadece birkaç metre ötede (D: Ve insanlar yürüyordu), insanlar yürüyordu, o 

burada bir kadına işkence ederken. Ve fark etmediler. Dolayısıyla, sadece insanların 

geldiğini gören (tek bir kişi değil, bir grup insan) ve herhangi bir ses çıkarabilecek olan 

(birkaç metrelik bir mesafeydi) kurban üzerinde belirli bir etki vardı - ve dikkat ederlerdi. 

Ama nasıl fark edemediler? 

 

Yaz mevsimi değildi - çalılıklarda değillerdi. Sadece yaprakların olmadığı bir dönemdi. 

Ve aynı zamanda bu, birilerinin bunu örtbas ettiği, çok daha fazlasını kontrol ettiği 

anlamına geliyor. Ve bu kadar uzun bir süre boyunca polis onu yakalayamadı. Yakına 

yaklaştıklarında, uzaklaştılar. Manyaklarla ilgili bunun gibi birçok gizemli an var ama bu 

konuyu çok fazla açmak istemiyorum. Neden? Çünkü onları akladığımız gibi bir izlenim 

doğabilir. Ama aslında dürüstçe yaklaşırsak, onlar da kurbandı. Başkalarının elinde bir 

araçtılar. Ama bence onların da hatası var, çünkü ruhsal olarak gelişmediler, (kendilerini) 

özgürleştirmediler. 

 

Eğer bir insan ruhen özgürse, onu etkilemek mümkün değildir, bu gerçekçi değildir. 

Herhangi bir üçüncü güç tarafından değil. Ve burada sadece tıbbı ele alırsak, değil mi? 

Örneğin bir insan dua halindeyken, onun beyin frekansı, çalışması önemli ölçüde yavaşlar. 

Bu neredeyse komadaki bir insanla eşdeğerdir. Eğer kişi derin bir meditasyon halindeyse, 

önemli ölçüde azalır. Ve, eğer kişi gerçekten ruhsal bir uygulama yapabiliyorsa ve 

ayrılırsa, o zaman pratikte EEG makinelerimiz temelde düz çizgiyi gösterir, yani kişinin 

öldüğünü gösterir. Kişi şu anda nefes alıyor, kalp atışı var ama biz bilgi göremiyoruz. 

Neden böyle oluyor? Sonuçta bunlar yine maddi şeyler. 

 

Ya da, diyelim ki, uygulamalar var - o "Lotus". Kişi ciddi bir şekilde "Lotus" ruhsal 

uygulamasını gerçekleştirdiğinde, ne görürüz? Yeni doğmuş bir bebeğin sekizinci-

dokuzuncu günündeki halini görürüz. Bu, kelimenin tam anlamıyla sadece birkaç saat 

süren nadir bir durumdur. Sonra değişir. Sonuçta bir bebek doğduğunda çok yavaş bir 

ritme sahiptir. Sekizinci dokuzuncu günde keskin bir dalgalanma meydana gelir. Bunu 

yakalamanız gerekir, çünkü sadece birkaç dakika sürer. Ve sekizinci günde belli bir 

sıklıkta olur. Belli bir süre sonra (yani tam anlamıyla bir saat kadar) - ve bu 

dalgalanmalardan on iki tane vardır, ne daha fazla ne daha az ve bunlar çok farklıdırlar. 

 

Ve yine sakinlik vardır. Ve sonra üç ay boyunca ritim tekrar yavaşlar. Ve sadece bundan 

sonra ritim yükselmeye başlar. Ve neden insan gerçekten derin bir meditatif durumda 

olduğunda, o zaman bu dalgalanmalara benzer şekilde... Yalnızca o durumda bir saat ve 

biraz daha uzun bir süre sonra, bu durumda ise birkaç dakika içinde yükselir. Yani, bu 

dalgalanmalar neredeyse tam bir sakinlik içinde meydana gelir. Bunun anlamı çok büyük. 

Elbette ilginç. Biraz konudan saptık, kusura bakmayın. Bu konuları uzun süre 

tartışabiliriz... (A: Evet, Krokhalev hakkında). Krokhalev'e geri dönelim. 

 



A: Evet, yine onun kaderi çok ilginç, çünkü hayatının sonunda aktif olarak bilimsel 

çalışmalar yapıyordu ve kitaplar, çeşitli eserler yazdı. Ölümünden hemen önce çok 

neşeliydi ve altıncı kitabını yayınlayacaktı. Ancak, bildiğimiz gibi, intihar etti. O zaman 

şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Krokhalev çalıştığı şeyin, yani bu üçüncü güçlerin etkisi 

yüzünden ölmüş olabilir mi? 

 

IM: Evet, elbette, çünkü hazırlıklı olmadığı bir şeye bulaştı. Yanlışlıkla bilinmeyen bir 

şeyle karşılaştı. O sık ormanların yırtıcı hayvanlarla dolu olduğunu biliyoruz ve o da 

onlara ulaştı. Bu yüzden intihar etti. 

 

A: Anlaşılan o ki, o bilgiye sahip olmadığı için. 

 

IM: O başladı. Hiçbir bilgisi yoktu ama tesadüfen buna rastladı, düşüncenin maddi 

olduğu gerçeğine kapıldı ve bunu keşfetmeye başladı... Ve daha da ileri gitti, dikkatinin 

gücünü, konsantrasyon gibi, düşüncenin gücünü yatırmak için çalışmaya başladı ve garip 

şeyler fark etmeye başladı. Ve yırtıcılar için görünür hale geldi. Şunu hayal edin, 

kuyruğunda bir çan ve küçük bir bayrakla koşan bir tavşan, görüyorsunuz, böylece tüm 

kurtlar ve tilkiler onu görebiliyor. Böylece, turuncuya boyanmış, çanı ve küçük bir 

bayrağı olan küçük bir tavşan haline geldi. Doğal olarak, yenmek için. Maalesef, ama bu 

doğru. Bu kaçınılmaz. 

 

A: Görünen o ki, İgor Mihayloviç ve işte böyle bir soru, sanırım şu anda bununla, 

doğaüstü şeylerle karşılaşan oldukça fazla sayıda insanımız var. Onlara ne tavsiye 

edebiliriz, ne yardımcı olabilir... nasıl çalışabilirler... 

 

IM: Dinlerinizi iyice inceleyin. Bugün herhangi bir din... yani temel dinleri kastediyorum, 

saf bir kaynaktan gelirler ve içlerinde kişinin kendisini nasıl koruyacağına, bu kurtların ve 

tilkilerin kurbanı olmaktan nasıl kaçınacağına dair bilgi vardır. Bu en önemli şeydir. 

 

T: Şimdi Krokhalev'in meslektaşlarının neden bu deneyleri sürdürme riskini almadıkları 

anlaşılıyor. 

 

IM: Çünkü onlar intihar değil. 

 

T: Evet. Bilgi olmadan... 

 

IM: Doğal olarak. Çok iyi anladılar ve birçok insan yaşamları boyunca bunun bu şekilde 

sona ereceğini düşündü, çünkü insanlar, derinlerde, bilinçaltı seviyesinde tüm bunları çok 

iyi hissediyor ve anlıyorlar. Bence kendisi de çıplak elleriyle ve korumasız bir şekilde,  

çıplak kablolara dokunduğunu çok iyi anlıyordu. Ama merakı galip geldi. Aslında bu 

anlayışı aktarmak istiyordu ve çabaladı, denedi, girişimlerde bulundu, yolunu açtı ama... 

Özel sohbetlerde herkes ona hayrandı, ama o kenara çekilir çekilmez, insanlar kendi 

aralarında konuşmaya başladılar, "Bu doğru olamaz", sonuçları kendileri görmelerine 

rağmen. 

 



T: Evet, İgor Mihayloviç, ama tam olarak Durov ve Kazhinskiy tarafından yürütülen 

deneyler ve araştırmalardan bahsedecek olursak, telepati ile ilgili şöyle ilginç bir nokta da 

vardı: Bir kişiye belirli bir eylem aşıladılar ve o kişi sadece resmi görmedi, aynı zamanda 

içinde gerçekten belirli bir ihtiyaç ortaya çıktı. Diyelim ki Durov, Kazhinskiy'e kulağını 

kaşıması için bir görev verdi... 

 

IM: Kulağınızda bir kaşıntı var ve bunu otomatik olarak yapıyorsunuz. Bu istemsiz bir 

harekettir. Düşüncesizdir. 

 

T: Yani, özellikle bu birincil bilinç üzerinde bir damga vardır.. 

 

IM: Kesinlikle doğru. Bu neden oluyor? Çünkü yine, görüntü nasıl iletiliyor? Arkadaşlar, 

şu anda Andrey aslında Dokuzuncu Çember'in en büyük sırrını açıkladı (bu 

düşünebilenler için). Neden mi? Çünkü görüntünün aktarımı - bu manipülasyon anıdır. 

Nerede olursanız olun, nasıl olursa olsun... yani, nasıl kontrol ederlerse etsinler ya da 

nasıl denerlerse denesinler, yine de bir imaj aracılığıyla hareket ederler. Böyle bir telkin 

yoktur ve telkin etmek de mümkün değildir - sadece hipnoz altında. Tuzlu bir şey 

yiyorsunuz ve size bunun tatlı olduğunu söylüyorlar ve siz de diyorsunuz ki "Evet, tatlı" 

ve benzeri şeyler. Bir hipnozcunun konuşmaya ihtiyacı vardır, duyulmaya ihtiyacı vardır 

vb. 

 

Bu ne tür bir hipnoz olduğuna bağlı. Farklı seviyelerde değişirler ve benzerleri. Ama 

gerçek olan şey, damga denilen şey, yani kişi nerede olursa olsun, mesafeden bağımsız 

olarak gerçekleşir. Yine diyelim ki, kalkanlı odalar bu telkinden ve üçüncü güçlerden 

kurtulmaya yardımcı olur (T: bloke eder), ancak kimse size ulaşmaması için hayatınız 

boyunca kalkanlı bir hücrede oturmayacaksınız. Dışarı çıkmanız yeterli - ve muazzam bir 

saldırıya maruz kalıyorsunuz. 

 

Bu sürekli bir saldırıdır, dışarıdan. Bu sistemin kendisinden geliyor ve herkes bunu 

görüyor - birdenbire bazı duygular ortaya çıkıyor. Ya da sürekli düşündüğünüz görüntüler 

var, sanatçılar kafanızda her türlü filmi oynuyor, biriyle konuşuyorsunuz, bir şey 

arıyorsunuz... bilinç sessiz değildir. Buna hiç ihtiyacınız yok, ama bu sürece dahil 

oluyorsunuz. Kim bununla karşılaşmadı? 

 

Buna ihtiyacınız yok. Bunu düşünmeniz gerekir, ne bileyim, örneğin bugün ne 

pişireceğinizi ya da ne yiyeceğinizi... Ben basit bir şey alıyorum. Aklınıza sürekli biriyle 

nasıl konuştuğunuz ve bir şey hakkında tartıştığınız geliyor. Siz bir şeyi ya da başka bir 

şeyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Ya da onlar size bir şey kanıtlamaya çalışıyor ve siz 

bunu yapmak istemiyorsunuz. Mecazi anlamda konuşuyorum. İhtiyacınız olan şeylerden 

sürekli konuşmalar, sürekli sohbetler, sürekli çekişmeler. Ve kişinin sakin bir şekilde, 

diyelim ki ne pişireceğini ya da ne yiyeceğini düşünebilmesi için, bilinci üzerinde 

çalışması gerekir. O zaman her şey sakinleşecektir. Değil mi? 

 

Ancak, başka damgalar da vardır. Bu sadece öznel bir imge değildir. Basit bir örnek. Kişi 

kulağını kaşımak ister ve bu komutu verir. Bu sadece harekete geçmek için bir komuttur. 

Ama bu hareket etme komutları da pek çok sonuca neden olur, eğer biri nasıl ileteceğini 



biliyorsa, o bir operatördür, ikincisi ise diyelim ki algıya açıktır. Ve aramızda kim böyle 

bir algıya kapalı? 

 

T: Bu en kötü şey, evet. 

 

IM: Dinleri ele alalım. Evet, az önce kişi dua halindeyken, derin bir dua halindeyken 

değişen bilinç durumundan bahsettik. Bugünlerde kim dua edebiliyor? Bir keresinde çok 

ilginç bir deney yapmıştık, aslında son derece ilgiliydik ve bu yüzden aslında yapılması 

gerektiği gibi EEG makinesinde farklı insanlarla ve benzerleriyle binlerce ölçüm yaptık. 

Ve çok sayıda rahibi ve inananları test ettik. Dürüstçe konuşmak gerekirse, ritimlerden 

gözlemleyebildiğimiz kadarıyla çok azı dua haline girebildi. Çoğunluğu yüzeysel ve 

spazmodikti (kısa ve düzensiz aralıklarla), zaman zaman bir yerlere yaklaşıyorlardı. 

 

Ancak, bazı bireyler - evet, onlar gerçekten daha derine inerler. Bunlar gerçek dua 

halleriydi, meditatif hallere çok yakınlardı. Ve meditasyonlar? Tamamen aynı. Meditatif 

uygulamalar yapan pek çok kişiyi test ettik: Tibetliler ve diğerleri ve daha da kötü olan 

lamalar. Neden bilmiyorum. Muhtemelen hiç meditasyon yapmadılar, sadece öğrettiler ve 

onlar hakkında konuştular. Üzgünüm ama ben gerçekten... pek çok insanla konuştuk ve 

pek çoğu araştırma yaptı, ama sonuç bir şekilde... Yine, Hıristiyanlığı ve İslam'ı ele 

alalım (bunlar temel dinler), din adamları arasında bile lamalarla karşılaştırıldığında çok 

büyük bir oran var. Neden? Çünkü inananlar arasındaki oran (miktarı alırsak) din 

adamlarına göre çok daha yüksektir. 

 

Bu şöyle de açıklanabilir: meşgul bir insan, çalışıyor, başkalarına nasıl dua edileceğini 

öğretmesi gerekiyor ve bir sürü sorunu var - peki, bunu ne zaman yapacak, zamanı yok. 

Bunlar şaka ama doğru. Ama çeşitli dinlerde bu tür haller yaratabilen rahipler vardır. 

Dolayısıyla, bu haller sırasında kişiyi herhangi bir şekilde etkilemek mümkün değildir. 

Ama bu durumdan çıktığında, eğer uygun bir beceriye sahip değilse, yine aynı etkiye 

maruz kalır. Ve bu insanlarla konuşurken, onlarla konuşurken, doğrudan sorular sordum, 

"Saldırılar ve arzular meydana geliyor mu?"  "Evet, tövbe ediyoruz, onlara karşı 

çıkıyoruz." Ve ben sorduğumda: "Ama neden onların içeri girmesine izin veriyorsunuz?" 

Sonuçta İsa'nın öğretilerinde bundan bahsediliyordu... ve ayrıca Peygamber'den bundan 

nasıl kurtulacağımıza dair rehberlik de vardı, böylece gerçekleşmez.  "Bu azizler için, 

oysa biz..." 

 

Ama azizler kim? Basit bir soru. Bazıları gibi başka bir gezegenden mi geldiler? Hayır, 

onlar bizimkiler. Sizinle aynılar. Sadece bunun için daha fazla çaba harcadılar, tembel 

değillerdi ve vicdanlı davrandılar, bu yüzden aziz oldular. Yani gerçek azizlerden 

bahsediyorum, tepeden gelen emirle kanonlaştırılanlardan değil. 

 

T: Evet, kesinlikle herkes için evrensel bir araç verilmiştir, evet. 

 

IM: Elbette öyle. Kesinlikle. Bir insanın arzusu ve isteği varsa, bu dünyada her şey ona 

açıktır. Üzgünüm, bu konuda uzun uzun konuşabiliriz, iki saygın araştırmacının deneyine 

geri dönelim. Orada da ilginç bir şey var. Adam telepatik olarak hisler aracılığıyla emirler 

göndermiş ve partneri bunları algılamış. 



Ancak kalkanlı odaya girdiklerinde, evet, emirler işe yaramadı. Tekrar soruyorum, bu 

neyi doğruluyor? Düşüncenin ve diğer her şeyin maddeselliğini. En azından bir 

gözetleme deliği açmak yeterliydi ve emir işe yaradı. Bunu kontrol edebiliriz, örneğin 

yine normal bir cep telefonu alıyoruz, bir gıda folyosu alıyoruz ve onu iyice sarıyoruz. 

Cep telefonunu bir katmana sardık ve bu telefonu başka bir katmandan aramaya çalıştık. 

İşe yaramayacaktır, çünkü her şeyi korur. Bu normal bir folyo. Ama bunun gibi küçük bir 

pencereyi açmak bile yeterli ve sinyal hemen içeri giriyor. Aynısı burada da var. 

 

T: Evet, bu deneyler ve cevaplarınız sayesinde insan anlıyor... 

 

IM: Ama bu neyi gösterir? Bu, iletilen sinyalin veya görüntünün alan yapısını gösterir. 

Sadece anlamanız için. 

 

T: Evet, insan bize gelen düşüncelerin aslında bizim düşüncelerimiz, bizim parlak 

fikirlerimiz olup olmadığını düşünmeye başlar. Ve burada, elbette, insanlar bunların 

kendi arzuları olup olmadığını düşünmeye başlarlar... bu gerçekten onların arzusu mu 

yoksa sadece bir başkasının buna ihtiyacı mı var? 

 

IM: Peki, sadece ünlü mucitleri ele alalım, olur mu? 

 

T: Evet. 

 

IM: Örneğin, en ünlü mucit. İnsanların çoğu hemen Tesla'dan bahsedecektir, değil mi? 

Ama ben ekleyebilir miyim? Tesla, Bartini - yakın bir yerdeler. Aynı yerden mezunlar. 

Nasıl insan olunacağı, düşüncelere nasıl direnileceği, ruhsal olarak nasıl gelişileceği ve 

daha pek çok şeyin öğretildiği ve eğitildiği bir yerden geldiler. Ancak, her ikisi de bundan 

ne öğrendi? Sadece nasıl... 

 

Т: ... üne ulaşmak. 

 

IM: ...sistemin kendisinden nasıl bilgi alabileceklerini. İhtiyaç duydukları görüntüleri 

nasıl elde edeceklerini. Ve hepsi bu. Evet, bilimde büyük atılımlar yaptılar. Tesla'dan 

bahsetmemize bile gerek yok. Bartini'yi çok az kişi biliyor. Ama açıklığa kavuşturmak 

gerekirse, Bartini uçak yapımıyla uğraşıyordu. Onun uçakları... Uzun zaman önce öldü ve 

gerçekten tanınmadı ve aslına bakarsanız Tesla da hayatı boyunca iyi bir şey almadı. 

Şöhret peşinde koştular, kendi egolarını ve gururlarını tatmin etmeye çalıştılar. 

 

Bu onları doğru yoldan saptırdı, ama onları böyle bir mühendislik araştırmasına götürdü. 

Ama onlar, insanlar olarak, bu hayatta istediklerini alamadılar. Sadece bir yanılsama 

yaşadılar. Ama çok şey yaptılar. O Bartini, devam edeceğim, evet, bugün kullanılan 

keşifleri yaptı. Ters martı kanadı ve daha birçok şey. Bu bilgileri nereden aldı? Tıpkı 

Tesla gibi. Ve yine, bu görüntüyü almak ne anlama geliyor? Hazır bir görüntü aldılar. 

Yani, kesinlikle her şeyi ayrıntılı olarak. 

 

Kişinin ne yaptığı önemli değildir. Bilgi edinmek için bu yöntemleri kullanırsa, o zaman 

tam bir açıklama, spesifik ve ayrıntılı olarak bitmiş bir ürün elde eder. Çizimler arasında 



gezinir, her şey çizimlerle kaplıdır. Ama bunu anlamak için elbette çalışmanız gerekir, 

bunun için çabalamanız gerekir ve sonra her şey çalışır. Her şey orada. Her şey uzun 

zaman önce icat edilmiş. 

 

D: Ama bunun sunuluş şekli ilginç, geliştirdiği eşsiz yeteneği... eidetik imgeler denen şey, 

çok ilginç bir şekilde... [Eidetik: önceden algılanan objelerin zihinde net bir şekilde 

canlandırılması yeteneğine ait] 

 

IM: Ama sürekli geliştiriyordu. Bunlar hem Bartini'nin hem de Tesla'nın geliştirdiği 

imgelerdi. Onlara bu öğretildi. Ama onlara bir şey öğretildi, tamamen farklı ve sonuç 

farklı olmalıydı. 

 

D: Ama halka açık bilgiler tamamen farklı bir şekilde sunuluyor. 

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

D: Bunun eşsiz bir yetenek olduğunu. 

 

T: Ve ayrıca..   

 

IM: Nadir olan. 

 

D: Doğru.  

 

IM: Doğru.  

 

D: Ve aynı zamanda tüm dahiler, birçoğu... 

 

IM: Bu şizofreni sınırında. 

 

D: Bu nedenle, bu eidetik imgelerin ortaya çıkış mekanizmasının halüsinasyonların ortaya 

çıkışına çok yakın olduğuna dair varsayımlar vardı. Ve aynı varsayım... 

 

IM: Ve bu kesinlikle bir halüsinasyon. Gerçekte ne elde ettiler? Bu halüsinasyonu 

ayrıntılı bir biçimde, diyelim ki teknik dokümantasyonda her şeyin yazıldığı şekilde 

aldılar ve onlar da öyle yaptılar. Döndürebilecekleri, her yönden görebilecekleri ve içine 

bakabilecekleri hazır bir nesne aldılar. Bu bir halüsinasyondan başka bir şey değil. Ya da 

şöyle de denebilir, üzerinde oynamalar yapabileceğiniz bir hologram gibi. Henüz böyle 

bilgisayarlarımız yok, ama bunun için çabalıyoruz, bilim kurgu filmlerinde bile 

yakınlarda bir yerlerde gösteriliyorlar, ama bu bilgisayarlar zaten uzun zamandır var, 

uzun zamandır çalışıyorlar. Sadece Tesla, Bartini ve diğerleri gibi adamlar bunları nasıl 

kullanacaklarını biliyorlardı. Ve bu arada, yine düşüncenin maddeselliği hakkında, 

Einstein'ı ele alalım. Bundan bahsetmemiş miydi? Bu konu hakkında. Ondan önce de 

söylenmişti. 

 

T: Ve hayal gücünün bilgiden çok daha önemli olduğunu söyleyen Einstein'dı.  
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IM: Hayal etmek değil, bu almaktır. Sonuçta, dikkatinizin gücünü ihtiyacınız olan şeye 

nasıl aktaracağınızı bilmek zorundasınız. Eğer size bu öğretilmezse, ne kadar çaba sarf 

ederseniz edin, bunun için ne kadar çabalarsanız çabalayın, başarılı olamazsınız, çünkü 

belirli teknikler, belirli ... hileler ve ayrıntılar vardır. 

 

Zh: Hitabet sanatı... 

 

IM: Hitabet sanatı da aynı şey, üzgünüm. Kişi belli bir güce sahip olmalı ve bunu bir yere 

taşımalı. Kişi kendini nasıl satacağını ve insanların ilgisini nasıl çekeceğini bilmelidir. 

Sonuçta yine hitabet sanatına değindik... Hitabette esas olan nedir? Psikiyatriste soralım. 

 

D: Bu arada imgeleri aktarma, onları tutma becerisidir. Örneğin bilgiyi imgelerle 

aktarmayı bilen kişinin algısı çok daha güçlü olur. 

 

IM: En önemli şey arkadaşlar, hitabette en önemli şey dikkat çekmektir. 

 

D: Dikkat. 

 

IM: Geri kalan her şey anlamsızdır, bir teknik meselesidir (T: Onların deyimiyle, evet). 

Ve bu durumda kişi sadece ciddi düzeyde nasıl yapılacağını bilmeli, bilgiyi doğru şekilde 

nasıl aktaracağını bilmeli, dikkati nasıl çekeceğini bilmeli, yani bunlar önemsiz şeyler. En 

önemli şey ise iz bırakmaktır. İzler de görüntü şeklinde olur, değil mi? Bu gizli bir bilgi. 

Hitler'e bir yıldan fazla bir süre boyunca bu öğretildi, sadece bilmeniz için. Bu onun 

kabul edildiği ve evet, onun Hitler olacağına karar verdikleri zamandı. Kapalı bir toplum 

ona bunu öğretmek için çok zaman harcadı, ama biz sonucu görüyoruz, gördük ve 

hatırlıyoruz. Ve onun gibi pek çok insan var: Troçki'yi ele alalım, uzağa gitmeye gerek 

yok. 

 

Ama seslerini duyurmak için güce sahip olmaları gerekir. Ve güce sahip olmak için de bu 

gücü bir yere götürmeleri gerekir. Bu arada, özür dilerim, güç... kendinizi prizden şarj 

edemezsiniz. Sadece iki yolu vardır. Biri birinin hayatı ve çektiği acılar ile, ikincisi ise 

sevgi iledir. Eğer sevgi yoluyla olursa - bu kötülük için işe yaramaz, yaratım için işe yarar 

ve bu onlara uymaz. Dolayısıyla, sevgi yoluyla güç kazanma yolu onlara uymaz. O 

zaman geriye kalan şey "Dokuzuncu Çember"deki gibidir (Neden böyle, bu tam olarak 

"Dokuzuncu Çember") - kötülükle ve dünyadaki diğer her şeyle doğrudan bir kullanımdır. 

Belli bir güce sahip olmak için birinin canını almaları gerekir. Ve o Troçki tarafından kaç 

kişi yok edildi? Ve kaç kişi Hitler tarafından yok edildi? Lenin tarafından? Ve daha 

niceleri. Bunu bilmiyorlar mıydı? Yine o Vladimir Ilyich Lenin, değil mi? Düşüncenin 

maddi olamayacağını, çünkü hayali olduğunu iddia eden ve aynı zamanda Tibet'e birbiri 

ardına düzenlenen seferleri kutsayan... 

 

T: Bokii... Barchenko... 

 

IM: Ve daha niceleri. Evet. Neden? Bilgi arayışı için. Hitler de daha sonra keşif gezilerini 

oraya gönderdi. Öyle değil mi? 

 



T: Ama neden, İgor Mihayloviç, tüm insanlar için bir versiyonu söylediği ortaya çıkıyor, 

bu düşünce hayali, aynı zamanda kendileri de bunun yanlış olduğunu anlıyorlar... 

 

IM: Çünkü onlar gizli bilgiye sahipler, çünkü bu bilgi sayesinde bizim bildiğimiz kişiler 

oldular, anlıyor musunuz? 

 

T: Evet. Ve bu arada, kalabalığın kontrolü konusuyla ilgili olarak, çünkü bahsettikleri ana 

şey, bu konuşmacının biraz çekiciliğe sahip olması ve.. 

 

D: Karizması olmalı. 

 

IM: Dikkat çekmek için. Hitler'in nasıl bir cazibesi vardı? Pardon. Ya Troçki? 

 

T: O Napoleon, evet.  

 

IM: O Napoleon. 

 

T: Ondan korkuyorlardı ve daha çok ürperiyorlardı... 

 

IM: Ondan çok korkuyorlardı çünkü... onu gördüklerinde ondan korkuyorlardı. Ve 

korkacak kimse yoktu. Cep boy bir adam mı? Gerçekten de öyle. 

 

T: Evet ve insanların onunla karşılaştıklarında bu şekilde davranmaları garipti... 

 

IM: İnsanların konuşmaları sırasında bilinçlerini nasıl kaybettiklerine dikkat edin. Her 

şey klasik bir şekilde, olması gerektiği gibiydi. Yani, görüntü aktarılırken ve büyük bir 

güçle aktarılırken, doğal olarak tüm bunlar... Ama nedense bunun arkasında ne olduğunu, 

bu gücü nasıl ve nereden aldıklarını ve onları kimin eğittiğini söylemiyorlar. Ama bunları 

tarihte bulmak kolaydır. Her durumda, bu çok kolaydır. Ne zaman, kim ve kim tarafından 

eğitildiği ve benzerleri. Sonuçta, eğer bir istek ve arzu varsa her şey takip edilebilir. Ve 

bu doğrudur. Ve bundan kaçamazsınız. 

 

T: Evet, sadece modern insanlar hitabet sanatını tamamen farklı bir perspektiften tanıyor. 

Onlar için bu... 

 

IM: Bir hitabet sanatı var, bir insan ilginç şeyler anlattığında, bunları kolayca 

sunduğunda. Bir öğretmen gibi, örneğin bir üniversitede ya da okulda. Eğer sıkıcı ve ilgi 

çekici değilse, o zaman çok az insan o disiplini bilir. Ve eğer bunu çeşitli şekillerde, 

renkli bir şekilde sunarsa, güç yoluyla etkileme anları olmadan bazı basit görüntüler 

atabilirse, o zaman öğrenciler iyi davranır ve performansları iyi olur. Neden? Çünkü 

ilginçtir. Aynı şekilde konuşmacı için de geçerli. Dikkat çekmeli, dikkati üzerinde 

tutmalıdır. 

 

Ancak konuşmacılar olduğu gibi diktatörler de vardır. Ve aradaki fark çok büyüktür. 

Diktatör olarak adlandırdığımız kişiler, kalabalığı basitçe bastırdılar, dahası, insan sayısı 



ne olursa olsun: ister küçük ister büyük olsun. Onları basitçe bastırdılar. O kişiler de 

onları dinledi ve isteklerini yerine getirdi. 

 

T: Doğru, ve her zaman, dediğiniz gibi bu diktatörleri izleyenler... Özellikle Bekhterev'in, 

insanların çeşitli tonlamalar veya el hareketleri kullanarak kalabalığı en acımasız 

içgüdülerine geri dönmeye zorladıklarından bahsettiğine rastladım. Akıllı insanlar... 

 

IM: Yine Bekhterev dış etkiyi, yani göndermeyi tarif ediyordu... Bu Roma'dan önce de 

kullanılıyordu, ama Roma'da konuşmacılar ellerini sallayıp seslendiklerinde ve dikkat 

çektiklerinde daha popüler hale geldi. El hareketleri aslında ne işe yarar? Basit bir soru. 

Bu bir enerji atışı mı? Onu alır ve gönderir mi? Ya da nedir? 

 

T: Dikkatin çekilmesi.  

 

IM: Bu sıradan diikat çekmektir. İzlemek sıkıcı değildir. Gözlerimiz yorulmaya 

eğilimlidir. Eğer aynı hareketsiz kişiye bakarsak ve o bize bir süre bir şeyler anlatırsa, o 

sadece orada oturur ve hepsi bu. Tıpkı Andrei'nin şu anda yaptığı gibi - dondu kaldı ve 

hepsi bu. Bunun sıkıcı olacağını kabul etmek zorundasınız. İnsan yaşamalı, hareket etmeli 

ve bunun gibi şeyler yapmalı (T: Dinamik olarak). Basit bir örnek vereceğim, tamam mı? 

Örneğin kiminle konuşmak daha ilginçtir: Yakutistanlı bir ren geyiği çobanı mı yoksa bir 

İtalyan mı? 

 

A: Bir İtalyan ile. 

 

IM: Bu doğru. İnsanlar bildiklerinde, biriyle ve diğeriyle iletişim kurduklarında, o zaman 

anlıyorlar. Neden? Çünkü İtalyanlar, onlar... (T: karizmatik) karizmatik, canlı vesaire. Ve 

bir hatip bir İtalyan gibi davrandığında, imajı sıkıcı olmaz. Yani, sadece mecazi olarak. 

Ve tüm aktarım görünmez taraftan ve ellerini sallayıp sallamadığından bağımsız olarak 

gerçekleşir. Ama kalabalığı elinde tutabilmek için öncelikle onları kendine çekmesi 

gerekiyor, başka bir şey değil. Sonrasında zaten imgeler var, sonra teknikler ve 

teknolojiler var. 

 

T: Ayrıca bilgi ararken ilginç bir şekilde Hitler'in konuşmalarını planlarken çoğunlukla 

akşam saatlerine ya da hatta gece saatlerine göre planladığına rastladık. 

 

IM: Gece vakti için, kesinlikle. 

 

T: Bunun nedeni nedir? 

 

IM: Daha basitçe söyleyeyim, güneş battığında büyük bir kalabalığı kayıpsız tutmak çok 

daha kolaydır. Dahası, kalabalık ne kadar büyükse, onu tutmak da o kadar kolay olur. 

Güneş parladığında ise bir sorun var. Çok fazla çaba gerektirir. Neden? Yine operatörün 

kalabalığı kontrol etmesiyle bu görüntülerin iletildiği sonucuna varıyoruz. Bunlar 

kutupsal yapılar. Ve foton yükü... yani ışık güçlü bir şekilde parladığında, önemli bir 

direnç ve büyük kayıplar olur. Ve gece boyunca bu büyüktür. Bu kötülük için ana 

zamandır. Ve bu yüzyıllardır bilinmektedir. 



T: Evet ve modern dünyada artık bunu kullanıyorlar. Eğer televizyon izlerseniz, nasıl 

geliştiğini görürsünüz... 

 

IM: Elbette.  

 

ZH: Televizyonda prime time. 

 

T: Evet, en popüler zaman... (IM: Doğru), en pahalı zaman. 

 

Zh: Ve bu zamanda ne gösteriliyor. 

 

IM: Ve tam olarak ne yapmamız gerektiğini ya da daha doğrusu ne anlamamızı, 

algılamamızı istediklerini gösteriyorlar (Zh: Bu görüntülerin kalması için...) bu 

görüntüler dolaylı olarak... Evet, böylece biz de onların istediklerini algılar ve 

gerçekleştiririz. Bu normaldir. 

 

T: Yetmişli yıllarda, tam olarak bu televizyonla ilgili olarak, Kanada'nın iki şehrinde 

gençler ve okul çocukları arasındaki saldırganlık düzeyini gözlemledikleri bir 

araştırmanın nasıl yapıldığını hatırladım. Televizyonun şehre girmesiyle birlikte, bu 

baskın çatışmaların sayısı ve çocuklar arasındaki saldırganlık miktarı artmıştı ve bu oran 

o kadar yüksekti ki... 

 

Zh: Yüzde yüz altmış. 

 

T: Evet, bu yüzden tüm bu kitle iletişim araçlarının bizi manipüle etmek için kullanıldığı 

ve eski zamanlardan beri kullanıldığı çok açık, aynı zamanda rapsodistler de. 

 

IM: O rapsodistler ve diğer her şey. 

 

ZH: Ve Solon... 

 

T: Doğru. Archon Solon, evet. 

 

Zh: Evet, tamamen aynı. Getirdiği yenilik, bazı anlaşmazlıklarda yer almamanın 

imkansız olduğu. Eğer (T: Çeşitli sivil çekişmeler) bir sivil çekişme varsa, evet, o zaman 

kişi mutlaka birinin pozisyonunu almalıdır (IM: Kesinlikle). Siyasi bir pozisyon almayan 

herkes kendi bakış açısına sahiptir ve bir gruba katılmak zorundadır. 

 

IM: Ya o ya da bu, değil mi? 

 

T: Bunun dışında kalmak yasaktı. 

 

Zh: Hatta cezalandırma bile vardı... 

 



IM: Ama biz görmedik mi, o zaman bunu ortaya atan oydu. Ama günümüze kadar her 

şey onun yöntemine göre olmuyor mu? Ya dostsunuzdur ya da düşmansınızdır. Ya 

bizimlesiniz ya da bize karşısınız ve benzeri.  

 

T: Tarafsızlık hoş karşılanmadı. İnsanlar kitleler halinde bunun içine çekildi. Ama aynı 

zamanda ilginç olan şey, gerçekten de eski zamanlardan beri ve eserler aracılığıyla, 

diyelim ki sanat değil ama edebi eserler aracılığıyla... 

 

IM: Ve bu bir sanat, bir manipülasyon sanatı. Bu sanat, bu baskılar 

 

T: İşte Solon tam da bu eserlerini, ağıtlarını, sadece kalabalığı kontrol etmek ve bu siyasi 

hedeflerine ulaşmak için kullandı. 

 

IM: İnandığı gibi bu sadece kişisel hırslarını tatmin etmekti. Yine de, bu hırslar onun 

kişisel hırsları mıydı?  

 

T: Ama aynı zamanda önemli olan şey, sizin de söylediğiniz gibi, imgeler önemliydi, tam 

olarak... 

 

IM: Elbette. Tekrar soruyorum, sistem bizi nasıl kontrol ediyor? Sonuçta, içimize neyi 

arzulamamız gerektiğine dair bir resim yerleştiriyor. Ne için çabalamamız gerektiğini, ne 

olmak istediğimizi. Ruhsal olarak gelişmiş, özgür insanlar olmamız gerektiğini mi 

ekliyor? Bu hayalet gibi geçici yaşam için değil de Ebedi Hayat için çabalamamız 

gerektiğini mi? Hayır, asla. Sistem buna yer vermez. Bir şeyler başarmamız, biri olmamız 

ya da birine hükmetmemiz gerektiğini ekler. Hiçbir beklentimiz olmasa bile, "hiçbir şey" 

anlıyoruz, ama "en azından biri", eğer evde biri olamıyorsak, o zaman en azından bir 

komşu için. En azından birileri için diktatör olmalıyız. Öyle değil mi? Uzak ve geniş. 

 

T: Evet. 

 

IM: Sistem böyle bir şey. 

 

D: İgor Mihayloviç, böyle bir soru olabilir... Benim bir sorum var ve birçok izleyicinin de 

olabilir. Genel olarak Durov'un deneyleriyle ilgilenenler, nasıl gerçekleştirdiğini, 

hayvanları bu hipnotik durumlara soktuğunu, bu komutların nasıl gerçekleştirildiğini, 

hayvanların neden ona bu kadar itaat ettiğini... Fark ettiğim şey buydu. Her şeyden önce, 

nasıl olduğu. Bu tür hareketlerle, neredeyse hayvanın kılına dokunmadan, yani nazik 

geçişlerle, ilk başta bir hayvanı okşadı, ama çok kısa bir süre için, kelimenin tam 

anlamıyla iki dakika boyunca, evet, temas kurdu. Ve bunu şöyle anlattı: "Bu hayvanla tek 

bir bütün olduk. İradesini kaybediyordu ve o anda onu kendi irademe tabi kıldım." Bu 

şekilde tarif etti. Ve sonra göz teması çok önemliydi, mutlaka göz göze. Bu arada, ilk kez 

bir genç olarak vahşi bir köpeği bu şekilde evcilleştirdiği ilk vaka çok ilginçti. Bu köpekle 

birlikte eve kilitlendiğinde. Ve şöyle dedi: "İçimde bir istek vardı, köpeğin geriye doğru 

hareket etmesini sağlamak için buna odaklanmıştım...'' 

 

IM: Araya girebilir miyim? 



D: Evet. 

 

IM: Arkadaşlarımın başına gerçekten komik bir hikâye geldi. Bir zamanlar, oldukça uzun 

zaman önce, iyi bir arkadaşım psikiyatri okuyordu, sizin meslektaşınız. Benzer 

konuşmalar yaptık ve hem Durov hem de "göz göze" konusunu, hayvanları gündeme 

getirdik, deneyler yaptık ve benzeri şeyler. Çok büyük bir deneyciydi. Elbette yakınlarda 

bunu duyan, gören, gözlemleyen arkadaşlar vardı, çünkü bütün bunlar bir günde olmadı. 

Onlar da diyelim ki deneyler ve benzerleri için hayvanların satın alınmasına, bulunmasına 

yardımcı oldular. 

 

Bütün bunların amacı neydi? Hipnozun kendisi, özellikle de hayvanlarla, her şeyden önce 

gerçekten göz teması anlamına gelir. Açıklayacağım ve sonra size komik bir hikaye 

anlatacağım. Bu geçişler neden ellerle, okşayarak yapılıyor? Demek istediğim, ihtiyaç 

duyulan şey hayvanın sakinleşmesi ve rahatlamasıdır. Diğeri ise göz temasıdır. Gözler 

açık çakralardır. Yukarıda bahsedilenlerden, düşüncenin maddi olduğunu, kolayca 

iletildiğini ve hayvanların bunu kolayca algıladığını ve benzerlerini zaten anlıyoruz. Ve 

açık bir çakranın içinden kayıpsız geçer, doğrudan temas gerçekleşir. Ve sizin de 

söylediğiniz gibi, bu tam olarak bir köpeği evcilleştirmektir. Yani, iyi dostlarımızdan 

biri... 

 

Anastasia Novykh'in kitaplarını okuyanlar, böyle bir yazar var, orada iki neşeli karakter 

anlatılıyor. Birinin adı Zhenya, diğerinin adı Vanya. Ve böylece, bu iki iyi arkadaş bir 

köpeği evcilleştirmeye çalıştılar. Köpek küçük olduğu için şanslılarmış. Onu okşadılar ve 

içlerinden biri köpeğin gözlerinin içine bakarak ona komutlar, sinyaller vermeye başladı. 

Bu arada bir sinyal, bir komut bir görüntü aracılığıyla iletilir. Köpeğin ne yapması 

gerektiğine dair bir imge hayal etti. Ama tabii ki ikisinin de mizah anlayışı olduğu için 

köpek büyük değildi ve eğer köpeğe arkadaşına saldırma komutu verirse ve köpek bunu 

yaparsa, bunun bir şeye sahip olduğu anlamına geleceğini düşündü. İşe yaradı. Ona 

saldırdı. 

 

Gerçekten de komik bir durumdu, çünkü ikincisi de tamamen aynı şeyi yapıyordu. İki 

neşeli karakter. Ama bu şekilde işe yaradığını ve sonuçta Durov'un doğru yolda olduğunu 

anladılar. 

 

D: Çünkü ortaya çıkan bir soru da hipnozun gerçekten de görüntüler aracılığıyla iletilip 

iletilmediğiydi. Çünkü hayvanlar sahip değiller... 

 

IM: Elbette, sadece görüntü iletilir. İlk olarak, eylem sinyali iletilir, tıpkı söylediğimiz 

gibi, yani bir kulağı kaşımak, başka hiçbir şey olmadan, sadece bir eylem iletilir. Ve nihai 

sonuca ulaşmanın görüntüsü iletilir. Eğer bilgi hayvana genellikle hipnozda yapıldığı gibi 

"Oturmanı istiyorum..." şeklinde iletilirse, hayvan bunu asla yerine getirmeyecektir. 

Oturmayacaktır. Ama hayvanın oturduğu imajını aktardığında, hayvan ayaktayken 

oturacaktır. Eğer yanına oturması imajını iletirse, gelip yanına oturacaktır. 

 

Ve bu tür temel emirler. Yani, yerine getirilmesinde eylem, tam olarak bu imge. Ve en 

zor olan şey, eğer birisi etrafta oynamak isterse, ve insanlar oynamaya başlayacaktır, bu 



yüzde yüzdür, o zaman tüm bunlardaki en zor şey operatörün doğru bir şekilde konsantre 

olmayı öğrenmesidir. Kişi bu komutu iletmek için hayal edemediğinde, hayvan bunu asla 

algılamayacaktır. Ve hayvanlarla çalışırken, ortaya çıktığı gibi, en zor ve en zor şey, 

hayvanın ne yapması gerektiğine dair nihai eylemle doğru imajı tutmak ve formüle 

etmektir. İşe yaradığını kanıtlayan arkadaşlarımızdan, arkadaşlarımdan diyelim, bilerek 

bahsettim. 

 

T: İşe yarıyor.  

 

IM: Yarıyor, evet.  

 

D: Komut verirken, hayvana nasıl komut verdiğini hayal ettiğini tam olarak anlattı, doğru, 

tam olarak, ayrıntılarıyla, sanki bu yolu hayal ediyormuş gibi, bazı ayrıntılarla. Evet, neye 

sabitleyelim? Hayır mı? Bu şekilde tarif etti. 

 

IM: O daha uzun bir yol izledi, yani biz sadece bu süreci inceliyorduk (D: Finali vermek 

yeterli...), kişi hipnozun ne olduğu ve çok daha fazlası hakkında çok derinlemesine bir 

çalışma yapıyordu. Tüm bunlara derin bir tez için ihtiyacı vardı, bu nedenle hayvanlardan 

insanlara geçtik ve tekrar geri döndük. Çok fazla gerekçe vardı, çünkü her şeyin deneyler 

yoluyla sağlam temellere oturtulması gerekiyordu. Bunun nasıl yapıldığını siz de 

anlıyorsunuz. Ve sonra belli bir sonuca vardık. 

 

O Durov'un yöntemine göre ilerlerken, ben hemen nihai bir sonuç vermekte ısrar ettim. 

Yani tüm eylemler ayrıntılı olarak anlatıldığında hayvanın kafası karışıyor. Neden 

Durov'un da bir varyans yüzdesi vardı? Çünkü uygulama için karmaşık bir görev 

verildiğinde, bu, köpeğin ayağa kalkması, bir şeyi koklamak için gelmesi, birini ısırması, 

birinden bir şey alması ve size getirmesi gerektiği anlamına gelmez. Hayır, hayvan bunu 

yapabilecek kapasitede değildir. Hayvan her zaman en son eylemi gerçekleştirir, çünkü 

çok fazla işlem vardır... çok fazla görev olduğunda. 

 

Fakat bir insan farklı bir konudur. İnsan daha kapsamlı eylemler gerçekleştirebilir. Ve bir 

insanla çalışırken, ona bir görev verildiğinde. Yine sözel olmayan hipnozdan 

bahsediyoruz, sözel olmayan bir sunum şekli olduğunda, diyelim ki bir komut 

verildiğinde... Yani, bir insanla biraz daha farklı çalışır. İnsan detaylara ihtiyaç duyar, 

nihai sonuca değil. Eğer nihai sonucu verirseniz, kafası karışır çünkü planlama kavramı 

vardır. Hayvanlarda bu yoktur. Ve burada hayvan ile insan arasında önemli bir fark vardır. 

 

Ve yine, neden? Çünkü insanlarda birincil bilinç daha gelişmiştir. Ve çok önemli olan bir 

şey daha var, primatlarda bu daha karmaşıktır. Bir primat, örneğin bir köpekten, bir 

kediden ve diğer hayvanlardan farklıdır, çünkü onun için eylem sırası esasen bir insan 

için olduğu kadar önemlidir. Bunu daha önce bir programda tartışmıştık; insanların 

birincil bilinci, diyelim ki gelişim açısından primatların bilincine yakındır. Yani, beş ila 

altı yaşlarında aynı seviyede kalır. 

 



T: Evet. Ayrıca, ilginç deneyler yapıldı. İnsanlar iki gruba ayrıldı. Bir gruba hipnoz 

altında bir duvar inşa etme görevi verildi. Ve aslında onu inşa ediyorlardı, ellerinde 

tuğlalar, çimento olduğunu fark ettiler, inşa ediyorlardı... 

 

IM: Açıklığa kavuşturmak için araya gireceğim, özür dilerim, deneyden bahsediyorsunuz, 

burada ayrıntılar önemli. Gerçek bir duvar mı inşa ediyorlardı, yoksa hipnoz altında duvar 

inşa ettikleri telkin ediliyordu, ama ortada duvar falan yok muydu? 

 

T: Evet, kesinlikle doğru.  

 

IM: Doğru. 

 

T: Ve duvar bu haliyle yoktu, ancak duvarı inşa eden kişi orada olduğunu fark etti, 

parmaklarıyla hissetti. Ve sonra ikinci grup geldi. İlk grup ayrıldıktan sonra ikinci grup 

içeri girdi. Ve onlar da hipnoz durumuna sokuldular ve gerçekten de bu durumda bu 

hayali duvarı buldular. 

 

IM: Bu bir alan yapısı. Ve burada karmaşık bir şey yok. Eğer torusu ele alırsak, 

hatırlarsanız bunu piramitle ilgili programlardan birinde de tartışmıştık. Torusu alalım, 

açalım ve bu yerde tutalım. Ve örneğin, ertesi gün bir manyetometre ile geliyoruz ve açık 

bir torusun bulunduğu yeri kolayca bulabiliyoruz. Neden? Elektromanyetik bir alan olur 

ve bu demet hala burada asılı olur. Aynı şey bu durumda da geçerli. 

 

İnsanlar hipnoz altındayken sanal gerçeklik yaratırlar. Onlar için, o durumda ve diyelim 

ki gerçekliğin o alternatif varyantında, o gerçekten vardır. İnsanlar aynı şekilde, aynı 

teknikle, aynı derinlikte hipnoz durumuna sokulduklarında, bunu kolayca bulacaklardır, 

çünkü onlar için bu gerçeklik aynı şekilde gerçektir. 

 

T: Aynı şekilde, onlar için de gelişir, doğru. 

 

IM: Elbette, kesinlikle, evet. Bir duvar olduğunu bile bilmeyecekler, duvara 

yaklaşacaklar, onu ayrıntılı olarak tarif edebilirler. Bu bir model. 

 

T:  Ayrıca İgor Mihayloviç, insanların çok ilginç soruları vardı, özellikle de araştırma 

yapanların, bugün Tesla'dan bahsettik, tüm bu keşifler, telefonun, buhar makinesinin ve 

telgrafın keşfi bir kişi tarafından değil, kelimenin tam anlamıyla birkaç saat farkla aynı 

keşif dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.  

 

Zh: Eş zamanlı olarak. 

 

T: Evet. Ve soruyorlar, bu nasıl açıklanabilir? 

 

IM: Peki, nasıl... Kişi bilgi aradığı zaman, örneğ,n. Birçok arkadaşımız bunu bilir. 

Örneğin, bir fikri vardır, tamamen yeni, harika bir fikir. Ve kişi bunun üzerinde çalışmaya 

başlar ve bu konuyla ilgili pek çok bilgi bulur. Psikologlar bunu nasıl açıklıyor ya da 

şöyle diyelim, psikiyatri bunu nasıl açıklıyor? Kişinin dikkatini buna vermediğini, buna 



dikkat etmediğini, her zaman etrafının bununla çevrili olduğunu. Ama özür dilerim, basit 

bir örnek vereceğim. 

 

Sıradan bir durum, kendime terlik almak istedim. Sıcak tutan, güzel ve iyi bir terlik. Daha 

önce terlik hakkında hiç düşünmemiştim, ama birdenbire almak istedim. Bunu dile 

getirmedim, hiçbir yere gitmedim, ne internette ne de başka bir yerde. Ve her tarafta 

reklamlar çıkmaya başladı. Herhangi bir elektronik cihazı alıyorsunuz ve size terlik 

öneriliyor. Buna kim rastlamadı? Bu sıradan bir örnek ama sistemin nasıl işlediğini 

gösteriyor. Her şey çok basit. 

 

Birisi bu fikri sarstıysa, dedikleri gibi havada kalmış demektir, o zaman başka biri zaten 

üzerinde çalışıyor. Ve bu keşifler, dediğiniz gibi, bir telefon, bir ampul ve diğer her şey, 

tabii ki bunlardan bol miktarda var. Bazen aynı anda oluyor, ama tamamen farklı türden 

vakalar da vardı, bir patent başvurusu değerlendirilmek üzere sunulduğunda, hemen 

ardından diğer tarafa bilgi sızıyor ve orada da bir patent oluşturuluyordu. Bu hala var. Her 

şey olabilir. 

 

T: Evet, cevapların havada olduğunu söylediniz ve ayrıca bir deney vardı, zamanımızda 

çağdaş bir deney, bir doktor, yani bir bilim doktoru... Londra'da bir kolejde öğretim 

görevlisi, satın aldı... ne yaptı? Bulmaca satın aldı. Onlardan iki paket yaptı. Biri 

Londra'da kaldı; Londra'daki öğrenciler tarafından çözüldü... 

 

IM: Aynıları. Aynıydı, değil mi? 

 

T: Evet, tamamen aynıydılar. Onları iki pakete ayırmış. Bir tanesini Londra'daki 

öğrenciler çözdü, diğerini de trenle Liverpool'a gönderdi. Ve orada, bu bulmacaları 

aldıktan sonra, ikinci öğrenci grubu da bunlara cevap vermeye çalıştı. Ve onu da şaşırtan 

şey, Liverpool'daki öğrencilerin her zaman daha hızlı cevap vermeleriydi. Grubu ve 

katılımcıların kompozisyonunu nasıl değiştirirlerse değiştirsinler ya da öğrencileri 

Londra'dan Liverpool'a gönderip geri getirsinler... fark etmedi... 

 

IM: Ama eğer diyelim ki, bunları ilk olarak Liverpool'da yapmaya başladılarsa ve 

gazeteler Londra'ya gönderildiyse, o zaman Londra'da Liverpool'dakinden daha hızlı 

yaparlardı. Öyle değil mi? 

 

T: Evet, yani, sanki çoğunluğu izliyorlarmış gibi... 

 

IM: Çok doğru. Fareleri ele alalım. Bu çok iyi bilinen bir şey. Bir fareyi alırız, bir dilim 

peynir bulması için labirente koyarız. Peyniri bulur. İki nesil sonra bir fareyi alıyoruz, 

aynı labirente koyuyoruz ve fare peyniri üç kat daha hızlı buluyor, hatta düz bir çizgide 

gidiyor. Neden? Dedikleri gibi, genetik hafıza ve benzerleri... Çok doğru. Hayvanlarda bu 

aktarılır. Yani, ne kadar basitse, o kadar kesindir. Bir mantar alıyoruz, uzağa gitmeye 

gerek yok. Bir labirentin içine şeker yerleştiririz. Mantar büyümeye başlar ve bu şekeri 

bulana kadar dokunaçlarını uzatır. Mantarlar için şeker çok besleyici bir şeydir, bu 

yüzden her zaman onu ararlar. Sonra bu mantardan küçük bir parça alıyoruz, o 



miselyumla çoğalıyor, bir parça büyüttük, bıraktık ve bu labirentin içine düz bir çizgide 

gidiyor. 

 

T: İgor Mihayloviç, ama diyelim ki bu deneyi ruhsal bilgiyle, insanların deneyimleriyle 

paralelleştirirsek, o zaman şu da ortaya çıkıyor ... 

 

IM: Burada ise durum tam tersidir. Örneğin, ruhsal gelişim sağlayan bir grup insan var. 

Diğerleri de öyle olmalı gibi görünüyor (T: Daha hızlı...). Ama özür dilerim, sistem diye 

bir kavram var ve insanların ruhsal gelişimi sistem için son derece sakıncalı. Neden? 

Gücünü kaybediyor, besin kaynağını kaybediyor, o yüzden bize karşı entrikalar 

çevirmeye başlıyor. İnsanlık tarihinde pek çok peygamberin getirdiği bilgi bu şekilde 

çarpıtıldı. 

 

Sonuncusu da, diyelim ki İsa da, Muhammed de, değil mi? Buda'nın ta kendisi. Hepsi 

çarpıtılmıştı. Eğer bakarsak, o zaman... Bu arada, Budizm hakkında konuşurken, ilginç 

bir bilgi var. Budizm tüm dinler arasında lider konumdadır. Neden? Bilgi diğerlerine 

kıyasla daha geç tahrif edilmeye başlandı. Buda'nın neredeyse tüm yaşamı boyunca ve 

ondan sonraki neredeyse yüz yıl boyunca bozulmadan, neredeyse hiç çarpıtılmadan 

korunmuştur. Bu son derece nadir bir durumdur, çünkü diğer peygamberlerin zamanında 

hemen bozulmaya başlamıştır. Dahası. Başka bir olgu daha var. Budizm yazılı kayıtlara 

diğerlerinden daha geç geçmeye başladı. Dolayısıyla, burada... 

 

T: Daha fazla pratik yaptılar. 

 

IM: Daha fazla, doğru. Ve üçüncü önemli nokta, sonuçta Budizm diğer tüm dinlerden 

daha fazla tahrif edildi. 

 

T: Değiştirmelerle.  

 

IM: Evet, bu böyle. 

 

T: İgor Mihayloviç, başka bir konuyla, uzaylılar konusuyla ilgili de pek çok soru var. 

İspanyol blog yazarının abonelerinden gelen sorular da dahil olmak üzere, kendisiyle - 

Nacho Rojo ve YouTube kanalı Verdad Oculta - Gizli Gerçek'in izleyicileri ile bir 

röportaj yaptık... Ve ben, diyelim ki, programımız sırasında bu sorulardan bazılarını 

sormak ve dile getirmek için bir tür söz verdim. Bugünkü programımızda bu soruları dile 

getirebilir miyim? Belki hepsini değil, çünkü çok fazla soru var... 

 

IM: Peki, eğer arkadaşlarımıza bir söz verdiyseniz, o zaman geri adım atamazsınız. 

 

T: Evet.  

 

IM: Deneyelim.  

 

Т: Harika. Teşekkür ederim. Peki... Programlardan birinde Annunaki'nin Nibiru ya da 

Nubiru gezegeninden geldiğini söylemiştiniz, yani ... 



IM: Bunu tekrar söyleyeceğim. Her yerde ‘Nibiru’ şeklinde yazılı ve birçokları 

‘Nibiru’ olarak telaffuz ediyor. “Nibi” şeklinde bir ifade veya deyim yoktu. Bu “Nubi” 

idi – “o taraftan”. 

 

T: “Nubi-ra.” 

 

IM: Evet, ve “Ra” tam olarak güneş kavramı idi, Tek Tanrı ve güneş. 

 

T: Ve o zaman, bunun tam olarak “Güneşin arkasından” şeklinde tercüme edildiğini 

söylediniz, öyle değil mi? Ama ayrıca bunun gezegenin gerçek ismi olmadığını 

söylediniz.  Ve soru şu. Bu gezegenin gerçek ismi nedir? 

 

IM: Onlara söyleyelim mi? Pekala, onlara söyle, hadi ama, bu bir sır değil. 

 

Zh: İsmi Vamfim. 

 

T: Bu Annunaki’nin kendi gezegenleri mi? 

 

IM: Hayır. Annunaki’nin yaşadığı yere en yakın gezegen. Dünya gezegenine en yakın. 

Genel olarak, Vamfim’e ek olarak Annunaki, insan ırkının, bunu bu şekilde 

adlandırabiliriz, Annunaki’nin yaşadığı binlerce gezegene sahiptir. 

 

Yine, birçokları onlara reptilianlar diyor … onlar reptilian değiller… Bununla birlikte, 

bir ruhu ve Kişiliği olan herkese İnsanlar demek daha doğrudur. Oysaki, ruhsuz olanlar 

farklı bir konu. 

 

Yine, Annunakiler Dünya gezegenini korudukları gibi, milyonlarca gezegeni 

koruyorlar. Gerçekte, bu ırk milyarlarca yıldır var olmaktadır. 

 

Kendi gezegenlerinin, geldikleri gezegenin nerede olduğunu unuttular ve kaybettiler, 

çok uzun zaman önceydi. Örneğin, bizim – dünyalıların – Dünya gezegeninden 

gelmesi gibi, dürüst olursak, bu bilgi doğru olmamasına rağmen. Dünyadan 

olmadığımızın çok sayıda kanıtı var … Hayır, uzaylılar bizi yaratmadı,  çünkü bazıları 

“uzaylılar bizi yarattı” veya bunun gibi bir şeyler söylemeye başlayacak – hayır. 

İnsanlar Dünyaya yakındaki başka bir gezegenden geldiler. Teoride, insanlık da son 

derece gelişmiş olmalıydı ve evrensel toplulukta olmalıydı.  Dünyalıların, son derece 

gelişmiş bir ırk olarak Meru’da temsilcileri olmalıydı. Beni bağışlayın, biz bugüne 

kadar vahşi kaldık. 

 

Ama gerçekten vahşi değil miyiz? Çünkü hala savaşlarımız var. Eğer hala şeytana itaat 

ediyorsak, o zaman başka ne denilebilir? 

 

Eğer günümüzde birbirimiz ile tüketici formatında var oluyorsak. Yaratıcı ve yapıcı bir 

toplumumuz yok. Bu başka bir günün konusu. 

 



T: Teşekkür ederim. Sonraki soru. Annunaki kadim Sümer’de tanımlanan tanrılar ile 

aynı mı – Anu, Enki, Enlil, Ninu? 

 

IM: Elbette hayır. Tekrar, biraz önce isimlerini söylediklerini, Sümerler on iki bin yıl 

önce var olmuş olan asıl “tanrılar” olarak tanımladılar. Daha doğru olarak, onlar on iki 

bin yıl önce yok edildiler. O zamandan biraz daha önce var oldular. Oldukça uzun bir 

zaman periyodunda. Ve onların hepsi El’in çocukları idi. Ayrıca El’den söz ettin, onlar 

onun çocukları idi, El tanrılar atıyordu ve onları insanlara veriyordu. Ve bizler – 

insanlık – tam olarak o tanrılar tarafından yapılan genetik modifikasyonların 

sonucuyuz. Ama bunun Annunaki ile ne ilgisi var? 

 

O tanrılar insanlar idi, en sıradan insanlar. Ve eğlence için, çünkü çok uzun zaman 

yaşamaktan sıkılmışlardı, ulusları yarattılar. İnsanları böldüler ve ulusları yarattılar. 

Bazıları beyazları yarattı, diğerleri zencileri, üçüncüler sarı insanları. Halklarını 

atadılar ve onların tanrıları idiler. Ve birçokları için, bugüne kadar onlar hala tanrılar 

olarak kalıyor.  

 

Bu doğru… İlgilenenler için “Atlantis. Ölümsüzlük Arayışındaki Elit” videosu var. 

Bundan o videoda konuştuk, bu nedenle izleyebilirler. Ve bu tarihi kanıtlar tarafından 

tamamen destekleniyor, bunu dikkatle izleyenler ve bulmaya çalışanlar için, bugün bile 

çok fazla bilgi var, – aslında tam olarak onların takipçileri olan – “Dokuzuncu 

Çember”in mümkün olan her şekilde bilgiyi yok etmekte olması gerçeğine rağmen. 

Her şeyi yok edemezsiniz. Gerçek ortadan kaybolamaz. 

 

T: Sonraki soru. Uzaylılar ile temas olacak mı? 

 

IM: “Olacak mı” ne anlama geliyor? 

 

T: Bu şekilde yazıyorlar: “uzaylılar ile temas olacak mı?” 

 

IM: Ama temas hiç kesilmedi.. Veya uzaylılar ile bu tür temasın olmadığı zamanlar 

var mıydı? Eğer resmi olarak demek istiyorlarsa, heyet gelecek, … başlayacaklar … 

oturacaklar, çay içmeye, konuşmaya başlayacaklar, ve hükümet bize anons edecek, 

“bakın, bazı takım yıldızlardan, bazı galaksilerden dostlarımız geldi. Bizimle değiş 

tokuş yapmaya geldiler. Onlara maymunlar veriyoruz, onlar bize küçük dinozorlar 

veriyorlar.”  Bir tür kültürel değiş tokuş. 

 

T: Belki onlarla direkt teması kastediyorlar? 

 

IM: Evet, belki de, belki insanlar doğru sormadılar. Bu soruyu sorarlarken, akıllarında 

onlarla hiç temas kurup kuramayacakları vardı. 

 

T: Muhtemelen evet, her bilinç kendisi hakkında kaygılanır. 

 

IM: Üzgünüm dostlarım, soruyu tam olarak anlamadık. 

 



T: Onların başkalarının düşüncelerini okuyabildikleri doğru mu? 

 

IM: Elbette, okuyabiliyorlar. Eğer bu Annunaki ile ilgili ise, bu problem değil. 

 

T: Telepatik olarak iletişim kurabildikleri doğru mu? 

 

IM: Kendi aralarında – evet, ve bunu yapabilenler ile. Ama insanlar onları işitmez. 

 

T: Bir insanı farklı görmem için beni manipüle edebilecekleri doğru mu?   

 

IM: Bu kişiyi manipüle etmek? 

 

T: Diğer kişiyi farklı şekilde görmek. 

 

IM: Ne için? Herkesi manipüle edebilirsin.Ve ne için? Amaç ne? Bu insanın değeri 

ne? Bu şekilde manipüle edilmek. Üzgünüm, neden yüksek bir ırkın temsilcileri bu 

kişiye zaman harcasın? Onun değeri nedir? Bildiğin gibi, bu uzaylıların bir çiftçiyi 

kaçırması ile aynıdır. Tanrıdan geldiler, tüm insanlık için ona bir mesaj iletmek 

için  bir çiftçiyi nereden kaçıracaklarını biliyorlar. Arkadaşlar, bu çılgınlık değil mi? 

 

T: Sonraki soru. İngiltere kraliçesinin ve hükümetteki bir çok insanın reptilian 

oldukları dedikodusu var ve kontrol ettikleri … … 

 

IM: Hayır.Dokuzuncu çemberin temsilcileri, şöyle söyleyelim, uzaylılar Dokuzuncu 

Çemberin bu temsiline katılmazlar, üzgünüm, ama bu sordukların sıradan insanlar. 

 

T: Reptilianların İllüminati ile ilişkileri var mı? 

 

IM: Tekrar, bu tam olarak aynı yanıt. 

 

T: Evet. Şu anda, ortalama ömür beklentisi seksen yıl. Gelecekte ömür beklentisinin 

artmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? 

 

IM Türlerin limitinin ötesinde ömrün uzatılması, makul sınırlar içinde, elbette 

mümkündür. Biraz önce El ve onun gibilerden söz ettik. İlaçların yardımıyla, 

yaşamlarını uzattılar ve hatta bin yılın ötesine, bu nedenle bununla ilgili karmaşık  bir 

şey yok. Eğer bugün bilim gerçekten yakın olsaydı, bazı ilaçlar zaten geliştirildi ve test 

ediliyor ve ömrü uzatmada muazzam sonuçlar veriyorlar.  Soru farklı. Amaç ne? 

Tüketici formatımızda, hayatımızda, insanın insanın kurdu olduğu yerde ve dostu 

olmadığı yerde,  hayatı ne için uzatacağız? 

 

Anlıyorum, insanlar yaratıcı ve yapıcı bir toplumda yaşadıkları zaman, şiddetin 

olmadığı, kötülüğün olmadığı, eşitliğin olduğu, insanlığın olduğu, bilimin geliştiği, 

ama yeni türde silahların icat edilmediği veya birbirini köleleştirmediği toplumda, 

sınırsız alana yol olan yerde. Ne de olsa, insanlar tarafından sömürülmeyen milyarlarca 

gezegen var.. bizim gezegenimize benzeyen, hayatın var olabileceği. 



İnsanlık başka gezegenlere yerleştiği zaman, gelişmenin gerçekleştiği yere, o zaman bu 

ilginç. O zaman insan için yaşamı uzatmak anlam ifade eder. Bu teknolojileri bir şeyler 

için kullanmak anlam ifade eder.  Ama daha da uzun süre hayvanlar gibi var olmamız 

için, neden bu teknolojileri kullanalım? Ve kendimiz için burada ebediyen yaşayacak 

ve bizi yönetecek yeni tanrılar yaratalım? 

 

T: Reptilianların insanlardan önce var oldukları doğru mu? 

 

IM: Onlar milyarlarca yıl yaşında. Örneğin, daha önce söylediğim gibi, Annunaki ırkı 

yaklaşık üç milyar yıldır var olmakta. Yani, bu son derece gelişmiş bir ırk oldukları 

anlamına gelir.  Küresel anlamda son derece gelişmiş bir ırk, dünyasal anlamda değil. 

Bugüne kadar, Annunaki’den daha yüksek bir ırk yoktur. 

 

T: Reptilianlar insanları köleler olarak kullandılar mı ve hala kullanıyorlar mı? İnsan 

eti yiyorlar mı? 

 

IM: Evet köle olarak kullanıyorlardı. Önceki programlarda, Apexianlar olarak 

adlandırılan reptilianların yirmi dört bin yıl önce insanları kölelikte tuttuklarını ve 

insanlığın onlar için çalıştığını söyledik. Bol bol kanıt var, geliştirilen taş ocakları, 

madenler ve başka her şey. Ve gerçekte, insanlık onlar için biyolojik yiyecek gibiydi. 

Bu doğru. Ama bugün elbette değil. Annunaki sayesinde, insanlık onların köleliğinden 

özgürleşti. İnsanların Annunaki’ye dönmeleri sayesinde, Tanrıya şükür onlar müdahale 

etmeye karar verdiler ve reptilianlar gittiler. 

 

Tekrar, sadece insanlığı dışsal etkilerden korumak için müdahale ettiler, hiç kimsenin 

bizi dışarıdan köleleştirmemesi için. Ama tüm yasalara göre, Meru’nun yasalarına 

göre,  Annunakilerin yaşamlarımıza müdahale etme hakkı yok, burada bizi kimin 

yöneteceğine, yaşamlarımızı nasıl inşa edeceğimize karar verme hakları yok. Evrimsel 

olarak gelişmek zorundayız. Hangi seçimi yapacağımız tamamen bize bağlı, yaşayacak 

mıyız yoksa yaşamayacak mıyız. Müdahale etmeye, iklim koşullarımızı değiştirmeye 

hakları yok. Müdahale etmeye ve nükleer bir savaşı yasaklamaya hakları yok. Böyle 

bir hakları yok, çünkü bu insanlığın seçimidir. Evet, bu dil sürçmesi değildi ve iklim 

değişimleri de bizim eylemlerimizin sonucudur. Ve bu döngüsellik kendini tekrarlıyor 

ve ayrıca neden kendini tekrarladığını düşünmeye değer.. Çünkü biz değişmiyoruz. 

Değişmemiz gerekirken. 

 

T: Zaten yanıtladığın soruları görüyorum: “İnsanlık Annunaki deneyinin sonucu mu?” 

Tam olarak ırkları atayan, ayıran El hakkında konuştunuz. Reptilianlar gezegenin her 

yerindeler mi? Ve eğer her yerde iseler, hepsi birbirleriyle bağlantılı mı ve tek bir 

amaçta birleşiyorlar mı? 

 

IM: Yine, neden Annunaki reptilianlar diyorlar? Biliyorsun, bazı genetik 

anormalliklerin var olması, veya bazı avantajların ya da tam tersi – kusurlar – onlara 

reptilianlar denmesi için bir neden değil. Hepimize reptilian denilebilir, her şeyden 

önce, Darwinciyiz, materyalistiz. Bizler reptilian değil miyiz? Bir embriyonun nasıl 

geliştiğine bakın, reptilian aşamasından geçmiyor muyuz? 



T: Reptilian beyin. 

 

IM: Öyleyse, hangimiz reptilian? Onlara “Annunaki” diyelim, çünkü benim için 

reptilianlar kesinlikle Apexianlar denilenler. Ve bu durumda, bu bir reptiloid formudur, 

o ruhsuzdur, yüksek zekası vardır. Tek birincil bilinçleri vardır, bu muazzamdır ve 

güçlü şekilde gelişmiştir, biz dünyalılardan çok daha fazla, kat kat fazla. Bu 

reptiliandır, çünkü o sadece parçalayıp yutar. İnsani hiç bir şeyleri yok. 

Oysaki muazzam sonuçlara ulaşmış daha yüksek, ruh ile dolu bir ırk ve biz onlara 

reptilianlar diyoruz… Aslında onlarla karşılaştırılınca reptilianlar olanlar bizleriz. 

Üzgünüm, ama bu gerçek. 

 

T: Sonraki soru: “Annunaki’nin Tanrısının ismi nedir? “ Senin Tanrının kim olduğunu 

bilmek isterim veya bizim Tanrımız kim?”  

 

IM: Tanrı ve onların tanrısı ve bizim tanrımız ve herkesin tanrısı birdir. Tüm dünyada, 

dünya toplumunda, Tanrıya Ra denir. Ama bizimki gibi gezegenlerde, bizimki gibi 

toplumlarda (Ayrıca onlardan çok fazla var, maalesef, onlardan çok fazla) onlar 

Tanrıya çeşitli sıfatlar veriyorlar. Ve yine, en sıradan insanlar, bu dünya diktatörünün, 

El’in çocuklarına da tanrılar deniyordu.  Onlar da tanrılar olarak düşünülüyordu ve 

onlara da isimler veriliyordu ve onlara tapınılıyordu ve bunun gibi. Ve Tanrı, O Tektir 

ve ezelden beri her zaman Tektir. Ve burada, bu gezegende, Ona ayrıca Ra deniyordu. 

 

T: Annunaki olmak ve onların tüm vasıflarına ve yeteneklerine sahip olmak mümkün 

mü?   

 

IM: Ne demek istediklerini merak ediyorum. Eğer Annunaki seviyesine gelişmeyi 

kastediyorlarsa, insanlığımızın onların gelişim seviyesine erişmeleri arzulanır olurdu. 

Bu muhteşem olurdu. Ve bu zor değil. Her insan dünyanın nasıl olması gerektiğini, 

kendisinin nasıl olması gerektiğini hissediyor ve anlıyor. İnsanın sadece bunun gibi 

olması ve buna karşılık vermesi gerekir. Ve her şey olur. 

 

T: Evet, İgor Mihayloviç, bir sonraki soru size dostlarımız - blog yazarları, onların 

aboneleri - Virgin Adaları sakinleri aracılığıyla yöneltildi. Size aşağıdaki soruyu 

sormamızı istiyorlar. Konu şu ki, bölgeleri iklim değişikliğinden büyük ölçüde zarar 

görmeye başladı, bu da ticareti ciddi şekilde etkiliyor ve genel olarak adaların daha fazla 

yaşanabilirliğini sorgulamaya çağırıyor. Soru şu şekildedir. 

 

Depremler, kasırgalar ve benzeri gibi artan iklim değişikliğinin adalarını es geçmesi için 

iklim durumunu değiştirebilir misiniz? Bunun için gereken her şeyi her miktarda 

sağlamaya hazır olduklarını söylüyorlar. 

 

IM: Bir dakika... Eğer doğru anladıysam, yaşadıkları adalar var ve iklim değişikliğinden 

büyük zarar görüyorlar. Ve bunun onları atlaması için gereken her şeyi herhangi bir 

miktarda sağlamaya hazırlar, böylece iyi durumda olacaklar ve insanların geri kalanı için 

her şey olduğu gibi kalacak. Doğru söyledim, değil mi? 

 



Ama sonra tekrar... Sonuçta, dünyanın her yerine dağılmış olmak, evet, bir yerde daha 

fazla, bir yerde daha az, ama değişiklikler dünyanın her yerine dağılmış durumda. Ve 

bunu bir noktadan kaldırırsanız, o zaman başka bir yerde ağırlaşma meydana gelir. Yani 

bu konu dünyayı ilgilendiriyor. Ama yine doğrudan bir soru soruyorlar ve ben de 

dürüstçe cevap veriyorum. Bunu yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Bu bir sorun değil. 

Ama bunu yapmak için ihtiyacımız olan... "ihtiyaç duyulan her şeyi sağlamaya hazırız" 

diyorlar. Ve burada, ilk bakışta ne kadar saçma görünse de, ihtiyaç duyulan şey, şöyle 

söyleyelim, iki kişinin başından iki demet saç. Her bir demette en az yüz yirmi saç teli 

olmalı ve saçlar kesilmemeli, bir kişi tarafından ve mutlaka ampullerle çekilmelidir. Bu 

bir zorunluluktur, üzgünüm. 

 

Ve bu insanlar bunları gönülden vermelidir, saçlar satın alınamaz. Bu satın alınmamalı ya 

da bir şekilde alınmamalı ya da bir kişi zorlanmamalı, evet, hiçbir şekilde şiddet olmamalı. 

Bu kişinin kendi özgür iradesiyle yapılmalıdır. Kalbinin derinliklerinden, böylece insanlar 

gerçekten size yardım etmek isterler ve saçlarını feda edip size verirler. Bize iki demet 

saç verin, biz de bu sorunu çözelim. Ama bir şartım var. Dediğim gibi bu tüm dünyayı 

ilgilendiriyor, bu yüzden saçlar dünyanın en güçlü ve popüler iki insanının başından 

alınmalı. Bu tüm dünyayı ilgilendiriyor ve bu yüzden onlar bu dünyanın liderleri 

olmalılar. 

 

Bu bir zorunluluk, başka türlü nasıl olabilir? Yani, neden liderler? Çünkü onlara dikkat 

ediyoruz, onları dinliyoruz, onlar hakkında her şeyi biliyoruz, onları seviyoruz ya da 

onlardan nefret ediyoruz, fark etmez, ama dikkatimizi onlara veriyoruz. Ya sevgi ya da 

nefret. Popülerler, bu yüzden bu bir zorunluluk. Ve sorunları çözüyorlar, diyelim ki kendi 

bölgelerinde, ama dünyanın en popülerleri onlar. Dünyada çok fazla popüler insan yok, 

bu yüzden bunu istiyorsanız o saçları almak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız 

gerekecek. 

 

Ama bence tanınmışlar arasında... bir tanesinin hiç saçı yok, onu da eklemek lazım değil 

mi? Ancak Trump ve Boris Johnson gibi isimler de var, değil mi? Bu iş için uygun 

olacaklardır. İyi şanslar. Sırada ne var? 

 

T: Özür dilerim... şimdi hepimiz daha ciddi olacağız. İgor Mihayloviç, bir sonraki soru 

şu: önseziyi, yani geleceğe dair tahminleri öğrenebilir miyiz? 

 

IM: Öğrenebilirsiniz. Bu genel olarak çok zor bir şey değil. Tek soru, buna ne için 

ihtiyacınız olduğu? Geleceği bilmek her zaman iyi bir şey değildir. Kaderinizde bilmek 

istediğiniz zamana kadar yaşamak varsa, zaman içinde bunu zaten bileceksiniz. Eğer 

kaderinizde bilmek istediğiniz zamana kadar yaşamak yoksa, o zaman bundan sonra ne 

olacağının sizin için ne önemi var? 

 

T: İlginç bir soru daha soruyorlar, Bulgar kahin Wanga ile "Simpsonlar" çizgi dizisinin 

ortak noktası nedir? 

 

IM: Wanga ve "The Simpsons"? Bence bu tahminlerinin doğruluğu. Hem Wanga hem de 

"The Simpsons" doğru tahminlerde bulunuyorlardı, hem de açıklamalarla. Böyle bir soru, 



diyelim ki interneti açın, hemen hemen her yerde bahsediliyor, dolayısıyla arkadaşlar... 

Gerçi bu durumda bir nokta var ve bence bu soruyu soranlar bir ortak noktaları daha 

olduğundan şüphelenmediler bile. Bu bilgiyi nereden aldılar? 

 

Sonuçta Wanga'nın ve "Simpsonlar "ı yapanların aldığı bilginin arkasında, umarım bu 

soruyu sorduğunuza göre şunu fark etmişsinizdir, çizdikleri resim gerçekle tamamen 

örtüşüyor. Yani her iki durumda da bilginin arkasında Vamfimliler var. Bu insanlar 

onlarla temas halindeler ve onlar için gelecekten bir resim almak sorun değil. Ve bu 

doğru. 

 

T: İgor Mihayloviç, böyle bir soru da var. İgor Mihayloviç neden Zhanna'ya "Burada kaç 

kişisiniz?" diye soruyor: Ve Zhanna neden şu cevabı veriyor: "Dilediğinizden daha çok, 

ama umduğundan çok daha az?" 

 

IM: Bu soruyu neden sordum? Çünkü ona bu soruyu sormam istendi, yine arkadaşlar, 

yani sizin gibi arkadaşlar tarafından, bir kez sordular, sonra bir kez daha sordular ve ben 

de reddedemedim, tıpkı şimdi Tatiana'nın yaptığı gibi, bu yüzden bu soruyu sormak 

zorunda kaldım. Peki oradaki ikinci kısım nedir? 

 

T: Zhanna neden şu cevabı veriyor:  "Dilediğinizden çok, ama umduğunuzdan çok daha 

az?" 

 

IM: Sadece insan özümüzü bildiği için bu şekilde cevap veriyor. Hiçbirinin burada 

olmasını istemediğimizi, yalnız kalmak istediğimizi. Ama öte yandan, uygarlığımızın 

neye doğru gittiğinin çok iyi farkında olduğumuz için, onlardan çok sayıda olmasını, bize 

yardım etmelerini, bizim yerimize her şeyi yapmalarını, tüm sorunlarımızı çözmelerini 

umuyoruz ve o da bu yüzden bu şekilde cevap veriyor. Sanırım öyle. Yoksa öyle değil 

mi? Öyle olduğunu kabul ediyor. 

 

T: Bir de bir sonraki soru var, lütfen onlara sorabilir misiniz, eğer insanlığa bir tavsiyede 

bulunacak olsalardı, bu tavsiye ne olurdu? 

 

IM: İnsanlığa hangi tavsiyeyi verirsiniz? Şaka bir yana, bu tavsiyenin ne anlamı var ki? 

Zaten kaçacak bir yeriniz yok... bu nedenle burada, kendi aranızda çalışmanız daha iyi 

olur. 

 

T: Gelecekte insan ırkını neler bekliyor? 

 

IM: Her şey insanlara bağlı. Bu da tam olarak bir önceki soruyla bağlantılı. Her şey 

insanlara bağlıdır. Sizin seçiminize, dostlar - ne kadar insancıl olacağınıza ve insancıllık 

konumunu ne kadar aktif bir şekilde savunacağınıza, işte olacak olan bu. 

 

T: Bir sonraki soru Arjantin'den. Dinlerden hangisi gerçek ve doğrudur? 

 

IM: Hangi anlamda? 

 



T: Bugün var olan çeşitli dinler arasında en doğru ve en hakiki olan din hangisidir? 

 

IM: En doğru ve en gerçek? Şöyle söyleyeyim. Bugün itibariyle, temel dinler tohumların 

bir kısmını içerir. Tüm dinlerde, yirmi yedi taneden iki tanesi korunmuştur, bunu not edin, 

bu nedenle içlerinde hakikat vardır. Ben olsam onları bölmezdim. 

 

T: Tamam. Teşekkür ederim. 51. bölgede ne var? 

 

IM: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir askeri üssü. Bunu herkes bilir. Arkadaşlar, 

google'a bakın. Sorunuzu anlıyorum, ama o şey... orada değil 

 

T: Bu yaşam sırasında hangi seviyede ruhsallığa erişilebilir? 

 

IM: Aslında, bir insan yaşamı boyunca, tam olarak bu yaşam sırasında, bir Buddha 

olabilir ve Gautama bunu kanıtlamıştır. O sizin için bir örnektir. Ve onun Buddha olan 

pek çok takipçisi de vardı, dolayısıyla bir insan yetmiş iki boyutun ötesine geçebilir ve 

Buddha olabilir. Bu da Melek dünyasına yüksek bir rütbe ile gelebileceği anlamına gelir, 

diyelim ki bu yüzden bu dünya harikadır. Aslında bu konuya değinirsek, evet, buradaki 

bir insan için zor, anlıyorum. Bir sürü ayartma var, ikincil bilinç güçlü, sistem ve her şey... 

bir sürü sorun var, bir sürü değiştirme var, dinlerdeki değiştirmeler insanı hakikatten 

uzaklaştırıyor, bir sürü endişe var, bir sürü şey var. 

 

Ama yıldızlara giden dikenli bir yoldan daha güzel ne olabilir? Sonuçta, bunun üstesinden 

gelen ve bu yanılsamayı terk eden bir insan eşitler arasında değerli olabilir. Buna değmez 

mi? Basit bir soru. 

 

T: Diğer gezegenlerde aynı tür yaşama sahip uygarlıklar bizim şu anda dünyada 

yaptığımız aynı hatalar yüzünden mi yok oldular? 

 

IM: Her zaman değil, ama büyük ölçüde evet. 

 

T: İklim değişiklikleri gezegendeki insan sayısındaki artışla bağlantılı mı? 

 

IM: Bu durumda iklim değişikliklerinin döngüselliği vardır, bu nedenle insan sayısı bunu 

etkiler, ama aynı zamanda etkilemez. Hem evet hem hayır, şöyle söyleyelim. Dolaylı 

olarak etkiliyor, ama doğrudan etkilemiyor. En çok ne etkiliyor biliyor musunuz? İnsan 

sayısındaki artış değil, ama sayımızdaki artışla birlikte içimizdeki insanlıkta bir azalma 

var, bu etkiliyor. 

 

T: Asıl antropojenik faktör bu, doğru. 

 

IM: Kesinlikle doğru. 

 

T: Anunnaki ileri teknolojilerini bizimle paylaşacak mı? 

 



IM: Tekrar... Dostlarım, sadece hayal edin. İnsanlığımıza, tüketici sistemimizle ve 

birbirimize karşı tutumumuzla bazı ileri teknolojiler vermek. Peki, onlarla ne yapacağız? 

Tedavisi mümkün olmayan hastalıkların nasıl tedavi edileceğine mi karar vereceğiz? Bu 

teknolojileri her eve bedava elektrik vermek için mi kullanacağız? Peki, onlarla ne 

yapacağız? Yoksa birbirimizin kafasına vurmak için nükleer silahlardan daha büyük bir 

sopa yaratmak için mi kullanacağız? Siz kendiniz dürüst bir cevap verin ve benim 

cevabımı da anlayacaksınız, ben dile getirmeyeceğim, siz kendiniz bulacaksınız. 

 

T: Eğer Anunnakiler insanlık için en iyisini istiyorlarsa, neden İlluminati elitinin bizi 

manipüle etmesine izin veriyorlar? 

 

IM: Bir dakika, aslında bu soruya cevap vermiştim. Arkadaşlar, Anunnaki'nin bizim 

elitlerimiz ile ne ilgisi var? Ve onların bizi manipüle etmesine izin vermemizin? Neden 

bize bir şeyi yasaklasınlar ki? Genel olarak hayatlarımıza hiçbir şekilde müdahale etme 

hakları yoktur. Onların işlevi dış korumadır, daha fazlası değil. Ama dünyamız bizim 

dünyamızdır ve uygun seçimler yapmalıyız. Sonuçta, birisine güç veren biziz. Öyle değil 

mi? Sonuçta güç onlara gökten inmiyor. Ve Tanrı İlluminati'den ya da başka birinden 

kimseyi kral, prens ya da başkan olarak atamaz. Tüm bunlar bizim seçimimizin, bizim 

eylemlerimizin sonucudur, öyle diyelim. Bu doğrultuda hareket ederiz. Elimize ne 

geçerse onu alırız. O halde neden öfkelenelim? 

 

Eğer bunu seçtiysek, bundan hoşlanıyorsak, sevinelim ve böyle bir sevinç içinde 

yaşayalım. Hoşumuza gitmiyorsa da bir şeyleri değiştirebiliriz. Karar verme hakkına 

sahibiz ve hiç kimsenin bize dışarıdan dikte etmeye hakkı yok: ne Anunnaki'nin ne de bir 

başkasının. Bu bizim evrimsel gelişim yolumuzdur, bir bütün olarak tüm uygarlığımızın 

ve bir birey olarak her bir insanın gelişimidir. Neden her bir insan, bir birey olarak? 

Çünkü tüm uygarlık birey olarak insanlardan oluşur. Ve eğer sen, dostum, oturmuş 

dinliyorsan:  "konuşmaya devam et, bize ilginç hikayelerini anlatmaya devam et" ve 

benzeri şeyler diyorsan ve sonra da gidip İlluminati'ye hizmet etmeye devam ediyorsan, o 

zaman bu tür sorular sorma. 

 

Ve eğer onlara hizmet etmek istemiyorsanız, farklı bir şekilde hareket edin. Sonuçta, 

modern toplumun gelişiminin tüketici biçimi, yaratıcı ve yapıcı olanın raylarına kolayca 

yerleştirilebilir. Ve barış içinde, eşitlik ve sevgi içinde yaşamak, tüm dünyaya layık 

olmak. O zaman teknolojiler olacak, her şey olacak. Neden olmasın? Eğer buna layık 

olursak. 

 

T: Dördüncü ve beşinci boyutlar hakkında bir şey biliyorlar mı? 

 

IM: Kim?  

 

T: Anunnaki. 

 

IM: Arkadaşlar, bunlar naif sorular, çocukça bir soru, anlıyor musunuz? İnsan ruhsal 

olarak geliştiğinde, bilgisinin ilk aşamaları tam olarak dördüncü, beşinci ve altıncı 

boyutlardan geçer. İnsan yedinci boyuta ulaştığında, ruhsal olarak çoktan özgürleşmiş 



olur. Bu, zamanın başlangıcından beri bilinmektedir. Dolayısıyla, ruhsal gelişim 

seviyesinde insan istemeden de olsa en az altı aşamadan geçer ve yedinci boyutta 

özgürlüğe ve Ebedi Hayata kavuşur. Ve tüm maddi dünyamız, altını çiziyorum, tüm 

maddi dünyamız bu yetmiş iki boyuttan oluşur. Ve kişi yaşamı boyunca, tıpkı bir önceki 

soruda olduğu gibi, "herhangi bir şey başarabilir mi?" Evet, ruhsal olarak tamamen özgür 

olabilir ve yetmiş iki boyutun hepsinden geçebilir, yani bir Buddha olabilir. 

 

İnsan anlayışında Buddha bir şey ifade eder, değil mi? Dünyevi değerlerle 

kıyaslandığında, onun bir bilim doktoru olduğunu söyleyebilirim, Buddha budur, ruhsal 

bilimlerin doktorudur, doğru. Sadece gerçek anlamda, kağıt üzerinde değil, gerçek 

hayatta. Neden? Çünkü ruhsal gelişimi için çok çaba, zaman ve dikkat harcadı. Ayrıca 

çevresindeki insanların da ruhsal olmasını sağlamak için çalıştı, yani Ruhsal Dünyaya 

hizmet etti. Dürüstçe, içtenlikle ve olgunlukla, oyun oynamadan, ama gerçekten ve 

hakikaten. Ve bu tür bir yol Gautama'nınki ve diğer insanlarınki gibi aydınlanmaya 

götürür. Yani, her şey mümkündür. 

 

T: Ve son soru. ALLATRA Hareketinin insanlara manevi katkı sağlamaya odaklandığını 

biliyoruz. Ve sorumuz şu. Onları bunu yapmaya motive eden nedir? 

 

IM: Onları bunu yapmaya motive eden şey bu, arkadaşlar, hepimizi motive eden şey bu - 

burada boş zamanlarımızda bir araya geldik ve sizinle konuşmaya çalışıyoruz. Şöhrete 

ihtiyacımız yok, paranıza ihtiyacımız yok, sizden hiçbir şey istemiyoruz. Ama bizim 

farklı bir dünyaya ihtiyacımız var. İçinde yaşamak istediğimiz bir dünyaya ihtiyacımız 

var. Ruhsal Dünyadan bile ayrılmak istemeyeceğimiz bir dünyaya ihtiyacımız var, çünkü 

bu dünya sevgide, sevinçte, o samimi içsel mutlulukta eşit olmalıdır, öyle ki burada 

birbirimizle iletişim kurmak orada bir Melekle iletişim kurmakla aynı olsun. Ve böylece 

bu dünyalar arasında hiçbir fark kalmayacaktır: Ebedi Dünya ve bu dünya, her ne kadar 

maddi olsa da, burada geçici olarak Melekler ikamet etse de. Ve gelin hep birlikte bunun 

için çabalayalım dostlarım, bu dünyayı Ruhsal Dünyaya benzer hale getirmek için. Şu 

anda olduğu gibi değil. Ve her şey bize bağlı. Bu yüzden birbirimizi sevelim. Teşekkür 

ederim. 

 


