
Egregor 

 

[*Egregor: Egregor, farklı bir grup insanın kolektif düşüncelerinden kaynaklanan, 

fiziksel olmayan bir varlığı temsil eden okült bir kavramdır. Daha çağdaş olarak, 

kavram, herhangi bir grup ortak bir motivasyonu paylaştığında ortaya çıkan psişik bir 

tezahüre veya düşünce formuna değinir - grubun düşüncelerinden oluşur ve etkilenir."] 

 

Tek bir egregor nedir? Bir egregor nasıl oluşur? İnsanları birleştiren nedir? Hayvanlar, 

böcekler ve protozoa (tek hücreli hayvan) arasında egregor var mıdır? Bir hayvan 

sürüsünü kim kontrol eder? Hayvanların egregoru ile insanların egregoru arasındaki 

fark nedir? İnsanlar neden iki tür egregor'a sahiptir? Tek bir egregoru bölmenin 

tehlikesi nedir? Seçimler yapıldığı zaman insanlar ne yaratır? Piramit deneyi. Kolektif 

beyin fırtınası. Tek bir egregor yaratmak. Yaratıcı Toplumun tek bir birleşik egregoru. 

İnsanlar birleşik bir insanlık haline gelebilir ve Hayatı kazanabilir mi? Bu ve daha 

birçok soru İgor Mihayloviç Danilov'un katılımıyla Egregor videosunda tartışılıyor. 

 

 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi 

gerçekleştireceğiz. 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda simülasyonu, dünyamızın bir 

simülasyon olup olmadığını tartıştık ve esasen bu simülasyon modelini doğrulayan 

birçok çeşitli olguya değindik. Ancak, aslında bir simülasyonda değil, daha çok 

birleşik bir dünyada yaşadığımızı söyleyen bazı argümanlar, önemli argümanlar 

bulduk. Çünkü bu simülasyon hipotezine uymayan tam olarak biz insanlarız, çünkü bu 

iyi kurgulanmış simülasyon modelini tamamen bozan bir Benliğe sahibiz. Yine de, 

eğer bir insan aslında Benlik olarak kendisinin farkında değilse, birincil veya ikincil 

bilinç olarak yaşıyorsa, bu durumda simülasyon onda %100 çalışır. 

 

Bir önceki videonun sonunda çok önemli bir konuya değindiniz ve toplantılarımızdan 

birinde egregorlar hakkında konuşmanın mümkün olabileceğini ve bunun çok ilginç 

bir konu olduğunu söylediniz. Elbette bu konuyu fazla uzatmak istemiyoruz ve bugün 

egregor konusunu tartışmayı tercih ediyoruz: egregor nedir, özü nedir ve neyle 

ilgilidir. Çünkü birçok insan egregorun gerçekten var olup olmadığından bile şüphe 

duyuyor. 

 

İgor Mihayloviç: En ilginç şey ne biliyor musunuz? Kimsenin egregor'un neye 

benzediğini ve ne olduğunu bilmemesi (Tatiana: Doğru). Sadece tezahürlerini 

gözlemleyebiliyoruz. Ve bir egregor'un varlığını kesinlikle gösteren gözlemlerimiz 

bile, onun ne olduğu, ne tür bir fenomen olduğu hakkında neredeyse hiçbir şey 

söylemiyor. 

 



Tatiana: Bu nedenle birçok insan "Bu bilimsel mi, yoksa bilim dışı mı?" diye 

düşünüyor. (İgor Mihayloviç: Kimse bilmiyor.) "Bu konuda herhangi bir deneysel 

temel var mı?" 

 

İgor Mihayloviç: Çok şey var. Gerçekten de pek çok deney yapılmış ve pek çok 

gözlem gerçekleştirilmiştir. Egregorların var olduğu bir gerçek, ama kimse ne 

olduğunu bilmiyor. Bugün itibariyle, egregor gerçekten çok gizemli bir fenomen. Ama 

var olduğu gerçeği %100 doğrudur. Peki, nasıl bir şey? Görüyor musunuz? Bir tür alan 

yapısı mı? Bir çeşit enerji yapısı mı? İnsanları birleştiren şey nedir? Ve sadece 

insanları değil. Yaşayan her şeyin bir egregor'u vardır, üstelik en küçük 

organizmalardan başlayarak insana kadar. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış 

gerçeklerdir. 

 

Tamam, basit şeylerle başlayalım. Egregor nedir? Bizi bir şeye dayanarak birleştiren 

bir şey, öyle değil mi? Hayvanları ele alırsak, egregor'ları çok basittir: türlerin hayatta 

kalması, diğer bölgelerin ele geçirilmesi, yiyecek temini ve daha birçok şey. Başka bir 

deyişle, diyelim ki ölmelerini engelleyen ve hayatta kalmalarına katkıda bulunan 

şeydir (Tatiana: Bir tür olarak, kesinlikle), evet, bir tür olarak veya yok olmaktan. Her 

ne kadar her gün pek çok farklı tür yok olsa da. Değil mi? Ama yine de, bu egregor bir 

suprazihin gibi bir şey, ya da onları izleyen bir süperzihin ya da bir grup zihni, bunu 

ifade etmenin başka bir yolu yok. Ve yine burada... onları izleyen kişi. Böyle bir 

gerçek yok mu? 

 

İşte basit bir örnek arkadaşlar. İklim olayları ve diğer her şey nedeniyle bir sürü 

araştırma yapmak zorunda kalıyoruz. Üstelik o bakterilerin, fillerin, insanların ve diğer 

gezegenlerin davranışlarını gözlemliyoruz. Yani karşılaştırıyoruz, davranışlarına 

bakıyoruz, gözlemliyoruz ve yine de çalışıyoruz. İstesek de istemesek de çeşitli 

kamera görüntüleriyle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Örneğin kurtların ya da daha da 

ilginç olanı bir aslan sürüsünün nasıl avlandığına dair gözlemler de dahil. 

 

Avlanma anında, aslanların kendileri çayırlara dalmışken ve çayırlar onlardan çok 

daha yüksekken, yani birbirlerini görmezken, video gözetim dronları tarafından 

çekildi. Etrafta bazı keçilerin dolaştığı avlanma alanlarına yaklaşırlar. Ve farklı 

yönlerden yaklaşırlar. Açıkçası, bu doğadır, canlı türleri milyonlarca yıldır evrim 

geçiriyor, artı senkronize olabilirler ve biraz pratik, biraz deneyim kazanabilirler, tüm 

bunlar açıklanabilir. Ama bir hayvanı sürüden uzaklaştırmak için yaklaşıp 

kovaladıklarında, mutlak bir senkronizasyon içinde hareket ederler. Aynı zamanda tek 

bir ses bile çıkarmazlar ve birbirlerini görmezler. Evet, roller belirlenmiştir, yani evet, 

herkesin kendi rolü planlanmıştır, çünkü bu bir tür evrimsel olarak sürülerinde yerleşik 

hale gelmiştir (Tatiana: Böyle bir birikmiş deneyim). Doğru, deneyim ve pratik. Ama 

durum değişiyor. Ve ilginçtir: sürü kaçmaya başladığında, durum belirsiz bir şekilde 

değişir, ama aslanlar çok senkronize ve düzgün hareket eder. Dolayısıyla bir izlenim 

var (diyelim ki bunu aslanların alışkanlıklarını ve benzerlerini inceleyen birçok insanla 

tartıştım), bu yüzden ilginç bir gözlem var ve bu insanlar bile aslanların sanki birileri 

onları kontrol ediyormuş gibi davrandıkları gerçeğiyle ilgilenmeye başladılar. 

 



Yani, bir hayvan çalılıkların içindeyken, evet, koku alma ve işitme duyularını 

kullanarak avının nerede olduğunu bulabilir ya da koku alma duyusunu kullanarak 

kendi türdeşlerinin nerede olduğunu bulabilir ve işitme duyusunu orada kullanabilir. 

Değil mi? Ama çok eşzamanlı olarak, çok doğru bir şekilde, yani bunlar taktiksel 

olarak doğru eylemler. Anlıyor musunuz? Bir hayvanı izole edip öldürüyorlar. Ama 

sonra yine, yedikleri o hayvanlar da evrimleşiyor ve onlar da benzer taktikler 

geliştiriyorlar (Tatiana: Bu saldırılardan nasıl kaçacaklarını, doğru), saldırılardan nasıl 

kaçacaklarını ve kendilerini nasıl savunacaklarını, evet. Sürüyü kim kontrol ediyor? 

Basit bir soru. Bir tehdit ortaya çıkar ve sürü aynı anda uzaklaşmaya başlar, dahası, 

olması gerektiği gibi zikzaklar çizerek kaçar. Yine evrim ve çeşitli birikmiş 

deneyimler var. Yine de sürü nasıl aynı anda hareket ediyor? 

 

İnsanları ele alalım. Bu durumda, yine, hayvanların hareketine değindik demek 

istiyorum. İnsanlar. Her insan ayrıdır. Evet, bir tür geçici egregorlar yaratıyoruz ama 

insanlığın ortak bir egregoru yok, yani biz ayrıyız. Umarım bu konuya geleceğiz. Bir 

olay olur, Tanrı korusun, korkunç bir şey olur ve bir insan kalabalığı aşağı inmeye 

çalışır, örneğin metroya ya da dar bir kapıdan geçmeye çalışır, bilirsiniz, bir şeyden 

kaçınmaya ya da kaçmaya çalışır. Ne olur? Kalabalık ezer (Tatiana: Kalabalık ezer). 

Birbirimize çarparız, birbirimizi ezeriz, ölümüne ezeriz ve bazen birçok insan ölür. 

Ama özür dilerim, biz entelektüel olarak aslanlardan kaçan keçilerden ya da yırtıcı bir 

hayvandan kaçan balıklardan çok daha ileriyiz. Neden onlar mükemmel bir 

senkronizasyon içinde hareket ediyorlar? Bazı insanlar "Alıcıları var" falan diyor. 

Anlıyorum, balıkların algılayıcıları var, yanal çizgileri var, birbirlerini hissediyorlar 

vs. Neden çarpışmıyorlar? 

 

Çekirgeleri ele alalım. Çekirgeler çok büyük sayılarda düzensiz bir şekilde uçarlar ve 

tek bir tanesi bile diğeriyle çarpışmaz. Yine de kanat kanada, yani mutlak bir kalabalık 

içinde, birbirlerine çarpmadan uçarlar. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu "çekirge 

etkisidir", bu araştırıldı, çekirgeler bir şekilde birlikte çalışmayı öğrendiler. Bununla 

birlikte, ani dönüşler, yükselişler, düşüşler gerçekleştiriyorlar ve hepsi tek bir 

mekanizma gibi (Tatiana: Evet, kesinlikle), tek bir hayvan gibi hareket ediyorlar. 

 

Kuşlara bakalım, sürüler halinde toplandıklarında çok yakın uçarlar ve hatta bazı 

manevralar yapmayı başarırlar. Değil mi? Demek istediğim, bunu nasıl yapıyorlar? 

Neden insanlar, en zeki varlıklar, bir şekilde senkronize olup geçebilecekleri yerde 

birbirlerini eziyorlar? 

 

Tatiana: Neden böyle oluyor İgor Mihayloviç? Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Cevap tam olarak egregor'da yatmaktadır. Neden? Biz insanlar, 

diyelim ki, sadece egregor'un iki formuna sahip değiliz, aynı zamanda ikiliyiz: hem bir 

Meleğimiz hem de bir iblisimiz var. Üzgünüm, işleri basitleştirmek ve daha anlaşılır 

kılmak için bu dili kullanacağım. Ruhsal temelde ortak bir egregor yaratabiliriz ya da 

tıpkı hayvanların yaptığı gibi hayvani temelde yaratabiliriz. Ama bu egregoru hayvan 

temelinde oluştursak bile, ortak bir egregor oluşturmayız. Yani, birleşik bir 



egregore'umuz yok, bir uygarlık değiliz, kendi içinde bölünen parçalanmış bir 

topluluğuz. Peki, bölünme nedir? Egregor'un bölünmesidir, her şeyin bölünmesidir. 

 

Örneğin futbol. Hepimiz tek bir bütün halinde bir araya geliyoruz... Taraftarların nasıl 

iki sektöre ayrıldığını görebiliriz, bir sektör, örneğin, ya da (Tatiana: Biri bir takımı 

tutuyor, diğeri...) birkaç sektöre, doğru, o taraftaki bazı taraftarlar bir takımı tutarken, 

bu taraftaki taraftarlar diğer takımı tutuyor. Öyle değil mi? Böylece hepsi senkronize 

olur ve herkes desteği hisseder. Dalga yapıyorlar ve herkes aynı anda bağırıyor, 

endişeleniyor, duygularını ifade ediyor ve benzeri şeyler, tek bir egregore var. Ancak 

bu kalabalık dışarı çıkmaya başladığında, Allah korusun, ne oluyor? Birbirlerini 

eziyorlar. Neden? 

 

Tatiana: Bu egregor'dan bir şekilde kopuyorlar, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Egregorlarımız geçicidir, bizim oluşturduklarımız. 

 

Tatiana: Stabil değiller. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bencilliğimiz, diyelim ki kendimize odaklanmamız ve 

kendimize takıntımız yüzünden bir hayvanın konumundan istikrarlı bir egregor 

yaratamayız. Neden? İkili bir bilincimiz var. Bu kadar. Hayvanların ikili bir bilinci 

yoktur. Belli bir dizi refleksle birlikte, diyelim ki, supra(üst)-bilince ve birincil bilince 

sahiptirler. 

 

Tatiana: Yani, hedefe daha sıkı bir şekilde odaklanırlar. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Dışarıdan kontrol ediliyorlar. Nasıl olduğuna bakın. 

Örneğin, bir at sürüsü koşarken. Çok güzel, değil mi? Kimse kimseyi itmez ya da 

vurmaz. Eğer bir at düşerse, neredeyse hiç çiğnenmez. Neden? Onlar vahşi hayvanlar. 

Ama bir insan düşerse, insanlar onu çiğner. Bakın, bunlar basit şeyler. 

 

Tek hücrelileri ele alalım. Örneğin, mantarlardan daha basit ne olabilir, değil mi? Bir 

mantarın hafızası vardır. Bu kesin. Başka deyişle, miselyumu alıyoruz, bunu geçmişte 

de yaptık, inceledik ve oldukça ilginç gözlemler vardı. Yine, mantarlar zeki mi değil 

mi? Bu soru oldukça keskin. Belirsiz bir şey (diyelim ki yosun değil, ağaç değil, ama 

aynı zamanda bir hayvana bir bitkiden daha yakın), bu yaratık nasıl bir akla sahip 

olabilir? Hiçbir şekilde. Değil mi? 

 

Bir labirentin içine bir mantar yerleştiriyoruz, labirentin ortasına lezzetli bir şey 

koyuyoruz ve mantar bir süre sonra onu buluyor. İkinci seferde hiç hata yapmadan 

doğrudan gider. Labirenti karmaşıklaştırırız, daha karmaşık hale getiririz. Yine ortaya, 

merkeze lezzetli bir şey koyuyoruz, mantar biraz sapıyor ama yine de gelip onu 

buluyor. Bir parça miselyum alırız ve yeni bir miselyum oluştururuz. Ve bu 

miselyumdan, oluşan bir miselyumdan, bir mantarın aynı labirentlerden tekrar 

geçmesine izin veriyoruz - hemen geçiyor. 

 



Tatiana: Başka bir deyişle, bu becerinin tam bir değiş tokuşu söz konusu. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Peki mantar nedir? Mantarın sadece tek bir 

organizma olmadığını, bir topluluk, çok sayıda küçük organizma olduğunu 

söyleyebilirim - bu bir mantarın ne olduğu ile daha uyumludur. Yani bir miselyumun 

bir tür kendi aklı vardır ve bu sayede tehlikelerden kaçınabilir. Evet, "Bir şekilde 

hissediyor, başka bir şey" diyebiliriz - tamam... Bunlar uzun deneyler, tamam, 

bugünün konusu bu değil. Bir gün size mantarların çok komik, ilginç ve hatta 

neredeyse mistik diyebileceğim, hayvanlar dünyasına kesinlikle uymayan bir 

davranışından bahsedeceğim. 

 

Başka bir şey düşünelim, bakterileri ele alalım. Birçok kez yapılmış deneyler var ve 

bunlar işe yarıyor. Diyelim ki bir deney yapılıyor, bazı patojenlerin bir formu alınıyor. 

Bir mikroorganizmayı ele alalım, mikroplar, fark etmez. Antibiyotikler tarafından 

öldürülüyorlar (bu açık, bir bakteri var, ona karşı bir antibiyotik yönlendiriliyor, 

antibiyotik onun yaşamını baskılıyor). Bir grup bakteriyi 3 parçaya bölüyoruz. Örneğin 

3 test tüpü var, önemli değil, 3 bardak var. İlk bardak deneyde ana bardak olarak 

kullanılacak. Uzmanlar ne yapıyor? Bu bardağı mühürlüyorlar ve izole ediyorlar, 

kesinlikle herhangi bir kokuya ya da başka bir şeye erişemiyor; diyelim ki herhangi bir 

biyolojik yolla diğer bardaklardan ona bilgi aktarmak mümkün değil. O bardaklar da 

izole edilmiştir. Bakterilerin ikinci kısmı basitçe bir antibiyotikle, belli bir dozda 

öldürülüyor ve ölüyor. Üçüncü kısma gelince, bakterilerde direnç yaratmak için yavaş 

yavaş antibiyotiğe adapte olmaya başlarlar, yani bu antibiyotiğe karşı direnç. En 

sonunda bu mikroorganizmalar sadece dirençli olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha 

da güçleniyorlar, bu antibiyotikle beslenmeye başlıyorlar. Açıktır ki, burada dozlar 

halinde, yavaş yavaş bakterilere alışmaları için bir fırsat veriyoruz (Tatiana: Alışmak 

için), doğru, antibiyotiğe karşı koruma geliştirmek için ve diğer her şey. İlk kısım dahil 

değildi, öyle değil mi? Yani, ilk parçayı, ilk bardağı alıyoruz ve ikinci parçayı öldüren 

antibiyotiğin dozunu iki katına çıkarıyoruz, diyelim ki test tüpümüz ya da onları 

tuttuğumuz her neyse. Böylece bakterilere çift doz antibiyotik vermiş oluyoruz ve 

onlar da üçüncü test tüpündekiler gibi davranıyorlar. Bir soru ortaya çıkıyor (temas 

halinde değillerdi): bu radyo dalgasından mı kaynaklanıyordu, ne tür bir enerji 

olduğunu biliyoruz? 

 

Tatiana: Evet. Hangi yolla iletiliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Sonuçta, ne biliyoruz? Bilgi nasıl iletiliyor? Bazı enerji 

seviyelerinde. İletilebilen hangi enerji seviyelerini biliyoruz? Örneğin, manyetik alan, 

diğer bazı radyasyon türleri, elektromanyetik dalga, ama yine de elektromanyetizmaya 

geliyoruz ve başka bir şey yok (Tatiana: Evet, kesinlikle). Tamam, örneğin bir 

Faraday kafesine koyabiliriz, izole edebiliriz ve bu kadar, herhangi bir şekilde bir 

sinyal iletmek imkansızdır. Bir deney yaparız, ama sonuç aynıdır (Tatiana: Korumalı 

değildir). Kesinlikle. Ve ne yaparsak yapalım, korunmuyor. 

 

İlginç olan şey, yine, bu deneye tam olarak dahil değil, ama bu, bu mikroorganizma 

topluluğunda bir tür birleşik alanın varlığını doğruluyor. Probiyotikleri ele alalım, 



bugünlerde... bu moda ifade çok uzun zaman önce ortaya çıkmadı; diyelim ki, beden 

için yararlı olan belirli canlı organizmalar kümesi. Peki biz ne yapıyoruz? Bu 

organizmaları alıyoruz ve bir ampulün içine koyuyoruz. Her şey iyice dezenfekte 

ediliyor, yüzey yıkanıyor, her şey mükemmeldir, yani probiyotik ampulümüzün 

içindedir. Ampulü suyla dolu bir kaba daldırıyoruz, herhangi bir kirlilik içermeyen, 

hiçbir şey olmayan en temiz su, ve birkaç gün bırakıyoruz; sadece birkaç gün boyunca 

karanlıkta tutuyoruz. Daha sonra probiyotik içeren ampulü dikkatlice çıkarıyoruz ve 

bu en berrak suyu mikroskop altında inceliyoruz. Hiçbir şey yok, tek bir 

mikroorganizma bile yok, su damıtılmış bile olabilir (bu arada damıtılmış su daha da 

iyidir), her şey yolunda ve her şey normal. Bir paradoks: su probiyotik gibi davranıyor. 

 

Tatiana: Bileşim aynı kalır, ama özellikler değişir. 

 

İgor Mihayloviç: Probiyotiğin kendisinden izole edilmiş olan su, cam aracılığıyla 

nasıl bilgi alabilir? Bu ne tür bir bilgidir? Üstelik onu bulamıyoruz ya da herhangi bir 

şeyle ölçemiyoruz, ama etkisi kesinlikle benzer. Örneğin deney sırasında o ampule 

dökülen aynı suyu aynı bidondan alıyoruz ve çalışmıyor. Bu nasıl aktarılıyor? Bunu 

nasıl açıklayabiliriz? Demek istediğim, bu sadece bilmediğimiz pek çok şey olduğunu 

gösteriyor ve egregorlarla ilgili olarak çok daha fazlasını bilmiyoruz. Onlar var mı? 

Elbette var. 

 

Arkadaşlarımıza PİRAMİTin içinde gerçekleştirdiğimiz deneyi hatırlatalım, tamam 

mı? Bir görüntünün, bir tür sembolün, orada sayılar da vardı, iletimi üzerine deney, 

yani birkaç deney yaptık. Tüm kıtalarda binlerce insan katıldı. Bu deneyi 

gerçekleştiren operatörün kendisinin (hepimiz deneyin katılımcıları ve 

gözlemcileriyken) son ana kadar, deney başlayana kadar neyle çalışacağını 

bilmemesini, ama insanların 2 hatta 3 gün önceden cevap vermesini ve cevapların 

doğru olmasını nasıl açıklayabiliriz? Sonuçta, hangi sembollerle çalışacağımızı bile 

bilmiyorlardı. Cevaplarını gönderdiler ve bu doğrulanmış bir gerçek, izole bir vaka 

değil, onlardan çok vardı. Ve sembol iletildiğinde ortaya çıkan genel sonuç, insanların 

neredeyse %80'inin sembolü doğru tahmin etmesiydi. Bu aslında her şeyi, diyelim ki 

tüm teorileri, tesadüfleri ve benzerlerini yok ediyor. Çünkü bunu tek bir egregore 

dışında herhangi bir şekilde açıklamak mümkün değil, öyle değil mi? Birbirine 

bağlanan birleşik bir alan yapısı. 

 

Bir grup insan olduğumuzu anlıyorum, bu tek egregore ile birbirimize bağlıydık, o 

deneyin içine girmiştik, uyumlanmıştık, hepimiz onu bekliyorduk, ne zaman, hangi 

gün ve hangi saatte yapılacağını biliyorduk. O anda, sadece biraz zihnimize bakmamız 

gerekiyordu, neyin baskın olduğuna, hangi sembolün ortaya çıktığına, sadece bu, 

kolayca ve basitçe. Evet, bazı insanlar bunu daha sonra aldılar, ama doğru cevapları 

verdiler. Ama insanlar cevabı önceden nasıl bilebilirdi? Neyin sonucu? Bizim kötü 

şöhretli "zaman ve mekân" kavramımız ihlal ediliyor, öyle değil mi? Bu sürekliliği 

bozuyor muyuz? 

 

Tatiana: Görünüşe göre bozuyoruz. 

 



İgor Mihayloviç: Ama oluşmakta olan bu oluşum tek bir egregore mu? O tektir 

(Tatiana: Aynı hedefte senkronize, doğru). Diyelim ki, Piramit'teki operatörümüzden 

bir sinyal geldiğinden eminim ve tüm kıtalarda pek çok insanın dahil olduğunu göz 

önünde bulundurursak, sanırım diğerleri de bunu aldı, ama dikkat etmediler. 

Gözlerinde bu işaret parladığında ya da örneğin kafalarında bir resim oluştuğunda, 

evet (Tatiana: Sadece göz ardı ettiler, evet) ya da bir kişi bazı sayılara ve benzerlerine 

dikkat ettiğinde bunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama bu ilginç değil mi? Evet ilginç. 

Bu nedenle, bu kadar ilginç sonuçlar elde etmeye başladığımızda, kibarca başka bir 

şeyle uğraşmamız önerildi. Sadece tek bir sonuç var. 

 

Seçimler yapıldığı zaman insanlar ne yaratıyor? Tek bir egregor. Adaylar vardır, 

sayılar vardır. Öyle değil mi? Dolayısıyla bazı insanlar bir partiye oy verirken, 

diğerleri başka bir partiye oy verir. Dahası, belirli bir kişiye oy vermememiz 

gerektiğini önceden bildiğimiz ve anladığımız halde, vaat ettiklerini gerçekten yerine 

getireceği umuduyla gidip onu destekliyor ve ona oy veriyoruz. Bu kesinlikle komik 

ama bir gerçek (Tatiana: Mantık üstü). Ayrıca bir egregore yaratıyoruz. 

Görüyorsunuz... Öyleyse deneyimizi tek bir egregore dışında nasıl, ne şekilde 

açıklayabiliriz? Ve böyle pek çok örnek var. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, neden tüm insanların böyle bir egregor yaratması ve 

oluşturması simülasyon için faydalı değil? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü sistemin kendisini zayıflatırız, bu illüzyondan çıkarız. 

 

Tatiana: İnsan egregorunun hayvan egregorundan temelde ne farkı var, dikkatimizi 

tek bir hedef üzerinde bir arada tutmamızın bu kadar zor olması dışında? 

 

İgor Mihayloviç: Aradaki fark mutlak kontroldür. Başka bir deyişle, bir hayvan 

egregor'u aslında kontrole sahiptir. Bir karınca yuvasını ele alalım ve her şeyin yerli 

yerinde olduğunu görelim. Bir arı kovanını ele alalım, her şey yerli yerindedir. Dahası, 

örneğin ölüm olayında bir toplayıcı arı bir bekçi arıya dönüşebilir ya da tam tersi 

olabilir. Karıncalara bakalım: fedakârlık yaparlar, çoğu karınca yuvası nüfusunu 

korumak için kendilerini feda edebilirler (Tatiana: Evet, doğru), hiç tereddüt etmeden, 

hemen, anında. Düşünmezler, onlar robottur.  

 

Tatiana: Bir bireyin değeri yoktur, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Neden? Çünkü onların yaşamı karınca yuvasının 

içinde ve onun özünde. Oysa bizim hayatımız herkes için bireyseldir. Anlıyor 

musunuz? İşte bu yüzden ortak bir egregor yaratmak bizim için son derece zor. Beyin 

fırtınasına defalarca değindik, böyle bir eylem gerçekleştirildiğinde, sonuçta bu 

durumda belirli bir hedefe odaklanmış tek bir egregor yaratılır. Öyle değil mi? 

(Tatiana: Evet, doğru.) Doğru. Örneğin, bir grup bilim insanı oturuyor, düşünüyor ve 

bir görevi çözmeye çalışıyorlar, ama şüphe duyan biri ortaya çıkıyor, bir denge 

bozucu, - ne demiştik? Kapıdan dışarıya kadar eşlik edilmeli. Neden? (Tatiana: 

Uyumsuzluk içinde.) Doğru, aksi takdirde tüm egregor'u yok edecek. İnsanları o özel 



durumdan çıkaracak ve tüm bu grubun sahip olduğu Vril gücü ne olursa olsun, rastgele 

başka bir yere yönlendirilecek, çünkü birileri uyumsuzluk içinde ve artık istediklerini 

satın alamıyorlar. Öyle değil mi? Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz 

(Tatiana: Gerçekten de çok ilginç). Oysa, diyelim ki, birleşmiş bir insan egregoru 

aslında sistemin kendisini tehdit ediyor ya da daha basit, dini terimlerle konuşursak, 

şeytanı tehdit ediyor, çünkü insanlık Tanrı'ya yönelebilir. Basit bir örnek verelim. 

Yaratıcı Toplum - ne veriyor? Sonuçta, bu gerçekten de nihai tüketiciliktir. 

 

Tatiana: Herkesin hayal ettiği şey. 

 

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar, eğer kibirlenmeden bakarsanız, ama gerçekten, her 

birimiz neyiz? Bir tüketiciyiz. Değil mi? Her birimiz egoistiz. Hepimiz istiyoruz, kim 

ne istiyorsa, değil mi? Birisi bir şey elde etmek istiyor, yine, her şey para, şöhret ve 

kendisi için her türlü ilginç kazanıma geliyor. Öyle değil mi? (Tatiana: Bu doğru.) 

Yaratıcı Toplum, kişinin istediği her şeyi elde etmesi için en iyi koşulları yaratır. 

Birincisi: evrensel bir temel gelir elde eder. İkincisi: kesinlikle korunur, gerçekten 

korunur. Savaş yoktur, enflasyon yoktur, yani bu dünyada ne kadar kötü ve olumsuz 

şey varsa Yaratıcı Toplum'da neredeyse hiç yoktur. İnsanlığın varlığı için gerçekten 

mükemmel bir dünya, değil mi? Ve kendini gerçekleştirmesi için. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle... Evet, aynen, aslında insanlar dünyada bunun için, 

Yaratıcı Toplum'da barışçıl yollarla verilen bir tür nimetler için (İgor Mihayloviç: 

Tabii ki, onları fethediyorlar ve benzeri) savaşıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle haklısın. Ama diyelim ki insanlar bütün bunları 

anlamalarına, bilmelerine ve istemelerine rağmen bu hakkın peşine düşme konusunda 

çoğunlukla hareketsiz kalıyorlar. Neden? 

 

Tatiana: Onları kim hareketsiz kılıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Onları kim hareketsiz kılıyor? Onları hareketsiz kılan kesinlikle 

şeytandır. Neden? Çünkü aslında, eğer insanlar birleşik bir uygarlık egregoru 

yaratırlarsa, o zaman tüm bu tüketimciliğin arkasında nihai olarak ne gizlidir? Manevi 

aydınlanma. Neden? Çünkü günümüz toplumunda neredeyse kaybolmuş olan onur ve 

vicdan gibi kavramlar hakim olmaya başlayacaktır. Sonuçta, bu doğru. Eğer aramızda 

yalanlar, çifte ve üçlü standartlar hüküm sürüyorsa, eğer bugün savaşlar varsa, eğer 

bugün insanlar zor durumdayken diğerleri mümkün olduğunca çok sayıda hayatı 

kurtarmak için ellerinden geleni yapmak yerine onlara yardım edip etmeme konusunda 

düşünmeye başlıyorlarsa, ama bunu yapmıyorlarsa... o zaman bu dünyaya ne 

demeliyiz? Çıldırmış bir dünya mı? İnsanları birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf 

olarak, iyi ve kötü olarak, dost ve düşman olarak ayıran bir dünya. Aslında tüm bunlar, 

deyim yerindeyse, bir araya getirilmesi son derece zor olan farklı egregorların 

oluşumudur. Ama Yaratıcı Toplum bunları birleştirebilir. Bununla birlikte, diyelim ki 

sistemin kendisine karşı büyük bir direnç yaratacaktır. 

 

Tatiana: Ona karşı bir tehdit. 



İgor Mihayloviç: Ve gerçek bir tehdit, evet. 

 

Tatiana: Başka bir soru daha var İgor Mihayloviç. Bazı insanlar "Ben çok bağımsız 

bir bireyim ve hiçbir egregor'a ait değilim, hiçbir egregor'a katılmıyorum" 

diyeceklerdir. Bir insan için bu mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Bu imkansız. Demek istediğim, böyle bir bireysel varoluş, herkesten 

bağımsız olmak, bir insan için gerçekçi değildir. Her şeyden önce, insanın kendi 

iradesi bile yoktur. Evet, arkadaşlar, bu doğru. Pek çok kişi bu fikre tepki 

gösterecektir: "Nasıl olur? Benim hem gücüm hem de iradem var, istersem yaparım", 

ama burada kendinize bir soru sormalısınız: size kim istetti ve sizin yerinize kim 

istiyor? Görüyorsunuz, aptallık yapmak, bazen tam anlamıyla aptallıktır - kendi 

hayatını riske atmak, kendi sağlığını riske atmak, peki, bu makul mü? Ne de olsa bizler 

akıllı varlıklarız, hayvanlar bile bunu yapmaz ama biz yapıyoruz. Anlıyor musunuz? 

Deney yapmaya başlıyoruz ya da iyi bir selfie çekmek uğruna, düşeceğimizin ve 

kimsenin bize yardım etmeyeceğinin çok iyi farkında olarak bir elimizle bir kayaya 

asılıyoruz. Ama bunu diğer insanlardan en azından bir damla Vril alabilmek için 

yaparız. Anlıyor musunuz? Sadece dikkatleri üzerimize çekmek için. 

 

Tatiana: Öyleyse aslında insanlar ne zaman bir amaç için bir araya gelseler, belli bir 

egregorun etkisi altına mı giriyorlar? Yani, ister bir ev inşa etmek için olsun, ister 

başka bir şey için... 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Hiç fark etmez. Bir hedefimiz olduğunda ve bu hedef için 

birlik olduğumuzda, eylemlerimiz güçlenmeye başlar. Neden? Çünkü tüm güçlerimizi 

birleştirirler. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bu durumda yeteneklerimiz de artar. Ve 

aslında, bu inşaatı düşünürsek, eğer gerçekten bir şeyi iyi ve hızlı bir şekilde inşa 

etmek istiyorsak ve senkronize olursak, bir süre sonra her şey saat gibi işlemeye 

başlar, anlıyor musunuz? Yani en iyi şekilde ve en doğru çözümlerle bu inşaat işini 

yürütmeye başlarız. Değil mi? Yani... Aynı şey her şey için geçerlidir. 

 

Tekrar kendisinin bir birey olduğunu söyleyen bu egoiste dönelim - bilinç onun 

değildir. Bilinç sadece ortak alanın bir parçasıdır. Demek istediğim, bu doğru, tek bir 

egregor var. Dinlerde buna şeytan denir, biz bunun sistem olduğunu söyleriz, bazıları 

bunun birleşik bir zihin, evrensel bir zeka olduğunu söyler, adına ne dersek diyelim, 

örneğin logos... ne derseniz deyin, tek bir gerçek olacaktır - bizim adımıza düşünen ve 

bize istediğini yaptıran budur, o ister, ama siz değil. Anlıyor musunuz? Bu maddi 

dünyadaki en istikrarlı egregor budur. 

 

Tatiana: Aslında ortada bir egregor olduğunu doğrulayan çok ilginç bir nokta da 

Yaratıcı Toplum projesi hakkında bilgilendirme ile uğraşan arkadaşlarımız... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, ama bu durumda başka bir egregor, burada egregor daha 

ruhsal. Ve kendileri için bir şey yapamayıp başkaları için bir şeyler yapmaya çalışan 

insanlar var. 

 



Tatiana: Özenle. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, diğer insanlarla ilgilenmek, dünyayı daha iyi hale getirmek 

için bir fikir etrafında birleşiyorlar, bu tamamen farklı bir egregor. İstikrarlı mı? Pek 

değil diyebilirim. Neden? Sadece tüm insanlık gerçekten bizimle birlikte bu yönde 

ilerlediğinde istikrarlı hale gelebilir. O zaman gerçekten istikrarlı bir egregor olarak 

şekillenebilir, anma bu durumda olasılıklar da farklıdır. 

 

Tatiana: İlginçtir ki dünyanın farklı yerlerinde, farklı kıtalarda insanlarla 

konuştuğumuzda, bu Yaratıcı Toplum konusunda bile, bazen belli bir konuşma 

algoritması olduğunu ve insanların aynı ifadeleri kullandığını fark ediyoruz (İgor 

Mihayloviç: Elbette), hayvanlar dünyasında bağımsız bilginin tüm egregor boyunca 

nasıl dağıtıldığını anlattığınız gibi; burada da aynı şekilde, bazen bir konuşmanın seyri 

tamamen aynı oluyor, sanki sadece bir kağıt parçasından bir soru ve bir cevap 

okuyorlarmış gibi, sistem bunu nasıl veriyor ve insanlara atıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey basmakalıp. 

 

Tatiana: Evet, bu algoritmalar aynı. 

 

İgor Mihayloviç: Bunu birden fazla kez tartıştık; yine düşüncelerin aynı anda 

geldiğini ve bunun bir matris gibi olduğunu tartıştık. Yine, matris neyi oluşturur? Tam 

olarak sistemin bu egregor'unu oluşturur. Yine doğru bir şekilde belirttiniz ki, 

milliyetten ya da şu ya da bu dil bilgisinden bağımsız olarak, hala kalıplaşmış kalıplar, 

sistemin kendisinden gelen kalıplar vardır. Bunlar dünyanın her yerinde, her yerdedir. 

Neden? Bizim için diller var, ama sistem için dil yok. Sonuçta biz bu düşünceleri 

tamamen farklı bir biçimde, deyim yerindeyse ifade etmek için belirli bir dile sahip 

olmayan bu biçimde algılıyoruz. Zaten dilleri icat eden biziz, insanlarız (Tatiana: 

Deşifre ediyoruz, doğru), deşifre ediyoruz, kendimize göre yorumluyoruz, vesaire; 

yani aldığımız şey, o bilgi. Bu arada bunu herkesten aynı şekilde alıyoruz. İşte 

paradoks bu. 

 

Size basit bir örnek vereyim, diyelim ki bu deneyler var, isteyen herkes bulabilir, 

bunlar Durov ve Bekhterev'in zihinsel komutlar üzerine yaptığı çalışmalardı. Bilim 

insanlarımız çoğunlukla hayvanlar hakkında konuşurlar, insanlar hakkında ise çok az 

konuşurlar. Durov ve Bekhterev kendi zamanlarında yabancılar üzerinde ve buna bağlı 

olarak dili anlayanlar üzerinde deneyler yaptılar (Tatiana: Yurttaşlar), doğru, 

yurttaşlar - dili bilmeseler de zihinsel komutları tamamen aynı şekilde yerine 

getiriyorlar. Örneğin, belirli telkin teknikleri ile hipnoz arasındaki farkın ne olduğunu 

görüyor musunuz (Tatiana: Evet, elbette)? Dile ihtiyaç yoktur. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, evrensel insani değerlerin ve insana verilen değerin 

gerçekten içtenlikle yerleştirildiği bir egregor yaratmaktan bahsediyorsak... 

 

İgor Mihayloviç: Bu Yaratıcı Toplumdur. 

 



Tatiana: Bu Yaratıcı Toplum. Ama ilham verici örneklerimiz var mı, belki birileri 

başarmış ve bu tür bir şey yaratmayı başarmış olabilir mi? 

İgor Mihayloviç: İyi bir egregor inşa etmek. 

 

Tatiana: Evet, en azından... bilmiyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bir örnek var ama her zamanki gibi bu tüketimci formatta kötü 

sonuçlandı - Tapınak Şövalyeleri. Aslında çok ciddi bir motivasyonları vardı. Ve 

gerçekten de çok güçlü bir dürtü, ruhsal yönde ciddi bir itki vardı. İlham aldılar, 

gerçekten bir onur düzeni haline geldiler ve insanlar için çok şey yaptılar. Bunlar öyle 

insanlardı ki... açgözlü değillerdi, gerçek insanlardı, tek bir ruhsal egregor ile 

birleşmişlerdi ve çok uzun bir süre boyunca başarılı oldular. Pek çok insan onların 

saflarına katılmayı arzuluyordu, çünkü onlar gerçek kahramanlardı, insanların yararı 

ve iyiliği için yaşıyorlardı. İnsanların, yardım edebildikleri kişilerin yaşamlarını 

iyileştirmek için her şeyi yaptılar. Eğer bu şekilde kalsaydı, Yaratıcı Toplum'a uzun 

zaman önce sahip olurduk. Ancak... 

 

Tatiana: Ne gibi hatalar yaptılar? Onların olumsuz deneyimlerini tekrarlamamak için 

bunu anlamak çok önemlidir. 

 

İgor Mihayloviç: Gördüğünüz gibi, güçlü ve ciddi oldukları zaman, çok fazla para 

onlara doğru akmaya başladı. Olmasına izin verdikleri ilk şey, bu parayı 

kendilerininmiş gibi görmeye başlamaları oldu. Başka bir deyişle, egregor'u yok ettiler 

ve her şey baştan aşağı çökmeye başladı, balık baştan kokar, yukarıda olduğu gibi 

aşağıda da. Doğal olarak iş öyle bir noktaya geldi ki, kendileri için kraliyet 

saraylarından daha büyük saraylar inşa etmeye başladılar. Sonunda, insanları korumak 

ve onlara hizmet etmek yerine, servetlerini korumaya ve ihtiraslarına, 

açgözlülüklerine, içlerindeki ejderhaya hizmet etmeye başladılar. İşte size neden 

çöktüklerinin cevabı. Ama aslında yollarına onurlu bir şekilde başladılar. 

 

Ve en önemlisi de... şöyle diyelim, yaptıkları ilk şey kalplerini öldürmek oldu - 

düzenin içindeki o güç grubunu. Neden? Çünkü bu onların vicdanı ve onuruydu. Hırslı 

ve açgözlü olmak, güç için çabalamak ve aynı zamanda vicdan ve onura sahip olmak - 

bu gerçekçi değil. Bu yüzden vicdanı, onuru ve insanlığı değiştirdiler ya da basitçe 

söylemek gerekirse, Cennetteki sonsuzluğu cehennem ve bu dünyanın 

yanılsamalarıyla değiştirdiler. Bu nedenle de kendileriyle aynı insanlar tarafından yok 

edildiler. Ama bundan önce, birden fazla nesil tek bir egregor içinde yer alarak 

Cennete girmeyi başardı. 

 

Tatiana: İçinde yaşadığımız zaman benzersizdir ve muhtemelen karşı bir adım 

atmanın ve Yaratıcı Toplumu, evrensel insani değerler üzerine kurulu ve tüm insanları 

gerçekten samimi bir şekilde önemseyen bu tek birleşik egregoru inşa etmenin tam 

zamanıdır. Bir zamanlar Tsiolkovsky ile ilgili bir örnek verdiğimizi hatırlıyorum: iki 

kişi birleştiğinde, iki aura birleştiğinde, potansiyelleri yedi kat artar. Dört kişi 

birleştiğinde ise potansiyelleri 300 kattan fazla artar. Ama yaşadığımız zamanlarda, 

her 12.000 yılda bir bu yaşamın itici gücünün geldiği zamanlarda (İgor Mihayloviç: 



bu 24.000 yıllık bir döngü), bu birleşmenin, bu birleşmenin potansiyelinin de arttığı 

ortaya çıkıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Artıyor. Ve aslında, bir uygarlığın yükselmesi, gelişmesi, 

güçlenmesi için büyük bir itici güçtür; yaşam için büyük bir itici güçtür ve genel 

olarak, daha önce de tartıştığımız gibi, Güneş ve bu dünyada var olan her şey için bile 

bir itici güçtür. Bununla birlikte, bu kesinlikle adil bir itici güçtür. Eğer insanlık olma 

yeteneğinden yoksunsak, eğer Hayat kazanma yeteneğinden yoksunsak, o zaman atık 

madde gibiyiz demektir. Bu bizim seçimimiz, bu bizim hayatımız ve Kerberus tesadüfi 

değil. 

 

Sonuçta aynı itici güç Kerberus'a da hayat ve güç veriyor ve gücü artıyor ve ne yazık 

ki buna tanık oluyoruz. Artacak mı? Elbette artacak. Bunu durdurmak için 

yapabileceğimiz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim: evet, Kerberus'u durdurabiliriz ama 

bunun için bu gücü kullanmalı ve birleşik bir uygarlık haline gelmeliyiz. Sadece o 

zaman ona sıkı bir tasma ve kısa bir tasma takabiliriz. Ya da bunu bizim yerimize 

başkasının yapması için çok iyi bir neden olmalı - çok küçük bir ihtimal var ve ben 

olsam buna umut bağlamazdım. Yine de bir uygarlık haline gelmeli ve her şeyi 

kendimiz yapmalıyız. 

 

Bunu yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Muazzam yeteneklerimiz var. İnsanın 

yetenekleri muazzamdır, biz insanlar olarak muazzam bir güce sahibiz ve gizli 

gücümüz çok şey yapabilir, dağları bile yerinden oynatabiliriz. Çok şey yapabiliriz, 

nehirleri geri çevirdik, yine diyelim ki bilimde ilerledik. Bir sıçrama daha yapabilir 

miyiz, evrimsel bir sıçrama? Elbette yapabiliriz, hem bilimde hem de her şeyde. 

Eninde sonunda, o egregor'un ne olduğunu, ne tür bir enerji kullanıldığını, yaşamın 

itici gücünün ne olduğunu, hangi enerjinin kullanıldığını ve onun yıkıcı gücünü 

yaratım için nasıl kullanacağımızı anlayabilir ve belirleyebiliriz. Bunu yapabilir miyiz? 

Hepsini yapabiliriz dostlar, ama bunun için birleşik bir uygarlık haline gelmeliyiz. Ya 

da... ya da olmayız. Bu herkesin seçimidir. 

 

Ve burada her bir insan, her şeyden önce, her şeyi bireysel olarak algılamalı ve nasıl 

bir dünyaya ihtiyacı olduğunu ve ne istediğini düşünmelidir. Ama yine burada, diyelim 

ki günümüzle sağduyu ve dürüstlükle yüzleşmeliyiz. Neden? Çünkü maalesef gerçeği 

görmeyen, illüzyon içinde yaşayan ve "Her şey yolunda, beni ilgilendirmez" diye 

düşünen insanlar var, ama onlar olmadan uygarlık olmaz. Dolayısıyla sağırlara 

ulaşmanın zor olduğunu söyleyebiliriz. Zorluk ne kadar çetinse, o kadar ilginçtir. Bu 

umutsuzluğa kapılmak için bir neden değil. 

 

Tatiana: Daha önce de söylediğiniz gibi, bedendeki her hücre önemlidir. Evet, aynen 

öyle. 

 

Igor Mikhailovitch: Tabii ki öyle. Size basit bir örnek vereyim. Bizler, tüm insanlık 

olarak, aynı bedenin hücreleriyiz, ama şu anda şöyle davranıyoruz... Her bir hücrenin 

aslında bir insan olduğu, bir insan bedeni olduğunu düşünün. Ve böylece işler 

çığırından çıkmaya başlıyor: bazı hücreler kendi başlarına istedikleri gibi 



yaşayacaklarını ilan ediyorlar. Ve ne başlıyor? Kanser. Neden? Çünkü evrensel 

yasaya, yaşam yasasına uymazlar. Döngüden kaçmak istiyorlar (Tatiana: Kendi 

başlarına), doğru, daha uzun yaşamak, daha lezzetli yiyecekler yemek vb. Bedene ne 

oluyor? Zehirli salgıları basitçe bedeni öldürmeye başlar ve beden basitçe ölmeye 

başlar. Öyle değil mi? Öyle. 

 

Tatiana: Şimdi her hücre bedenin hasta olduğunu ve gerçekten senkronize olma 

zamanının geldiğini hissediyor. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz, yüzde yüz. Bedenimizin sağlıklı olabilmesi için, dediğin 

gibi, her hücresinin bir bütün olarak beden için çalışması gerekir. Eğer kendimiz için 

çalışırsak, kanser hücreleri haline geliriz. Bana dürüstçe söyleyin: bu dünyada neyi 

önemsiyorsunuz? AllatRa halkından bahsetmiyorum; AllatRa halkı, bağışıklık 

hücreleri gibi tedavi etmeye çalışan günümüz insanlığının, diyelim ki hasta 

bedenimizin bağışıklığıdır, ama sadece tüm insanları kastediyorum. Dürüst olmak 

gerekirse. Dünya umurumuzda mı? Diğer insanların ve tüm insanlığın hayatını 

önemsiyor muyuz? Hayır. Her neyse, bizim meselelerimiz, bizim hayatlarımız çok 

daha değerli, çok daha önemli çünkü o bizim, o "benim". Öyle değil mi? Bir kanser 

hücresinin davranışı bu iken, biz de kendimizi mahkûm ediyoruz. Aslında biz 

insanlığız ve insanlık olduğumuzu unuttuk. Biz en zekiyiz ve sadece ruhsallaşmış 

değiliz, ruh doluyuz. Her birimizin içinde saklı büyük bir güç var, ama bu güç sadece 

birleşik bir uygarlık, birleşik bir toplum olmayı başardığımızda tam anlamıyla 

uyandırılabilir. Böyle bir yaşam yaratmak için pek çok girişimde bulunulmuştur, 

örneğin Tapınak Şövalyeleri. 

 

Neden Tapınak Şövalyelerini ele alıyoruz? Tüm zamanların en iyi insanını, 

Muhammed Peygamberi ve onun anayasasını hatırlayalım. O, tüm insanlığa Yaratıcı 

Toplumda yaşama fırsatı verecek bir anayasanın ve yaşam kurallarının temelini attı. 

Ama biz ne yaptık? Biz... Peygamberi dinlemedik, İsa Mesih'i dinlemedik, hiç kimseyi 

dinlemedik. Neden dinlemedik? Çünkü benciliz, istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz. 

İnsan bedenindeki kanser hücreleri gibi davranıyoruz. 

 

Ne düşünüyorsunuz, dürüst bir şeklide, derler ya, sonuç ne olacak? Cevap bu, 

dostlarım. Yani, hak ettiğimizi alıyoruz. Tüm bunları değiştirebilir miyiz? 

Değiştirebiliriz, eğer tek bir organizmanın parçası olduğumuzu ve birleşik bir topluluk 

değil, birleşik bir uygarlık, birleşik bir toplum olmamız gerektiğini anlarsak. İşte o 

zaman önümüzde devasa fırsatlar açılacaktır, şu anda hayal bile edemeyeceğimiz 

devasa fırsatlar. 

 

Bu durumda asıl önemli olan, her birimizin birbirimizle savaşmanın değil, yaşam için, 

ortak yaşamımız için birlikte savaşmanın zamanının geldiğini anlamasıdır. Aksi 

takdirde, Kerberus basitçe kazanacaktır. Evet, kazanacak. Buna gerçekten karşı çıkan 

var mı? Kimse ona karşı çıkmıyor. Zahmetsizce canlarımızı alıyor, zahmetsizce sadece 

evlerimizi yok etmiyor, ama biraz zaman geçecek ve ülkelerimizi de yok edecek; ne 

yazık ki bunu kısmen yapmaya başladı bile, ama bu doğru. Peki buna ne ile karşı 



koyabiliriz? Hiçbir şeyle, kesinlikle hiçbir şeyle. Ve bu üzerinde düşünmeye değer, 

arkadaşlar. 

 

Biliyorsunuz, insan bunu kendisi deneyimleyene kadar, Kerberus'un gözlerinin içine 

gerçekten bakana kadar, onun buradaki varlığından bile şüphe eder. İnsan böyle 

düzenlenir. Ama sadece bir hayvan gibi yaşayan, bencillik temelinde yaşayan insan, 

ruhu tıkanmış böyle bir yaratık, diyelim ki, bunu ifade etmenin başka bir yolu yok, çok 

bencil ve kötü bir yaratık, bir yırtıcı hayvandan farkı yok. Ama biz insanız, bir 

ruhumuz var, en iyi yanımız melek yanımız ve bunu unutmamalıyız. Değil mi? 

 

Tatiana: Ve kendi içlerinde bu içsel ateşi, özgürlük ateşini yakmış olanların ve 

kendilerini Benlik olarak hissedenlerin parlamayı bırakmamaları çok önemlidir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Ve sadece parlamak değil, aynı zamanda bu ateşi 

birbirleriyle paylaşmak. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ve içimizdeki ateş Tanrı'nın Sevgisinden başka bir şey değildir, o 

bizim gerçek gücümüzdür. Hayal edin, eğer tüm bu ışıkları bir araya getirirsek ne 

olur? Her kerberus korkacaktır, bu şekilde ifade edeceğim. O yüzden dostlar, 

birbirimizi sevelim ve en iyisi için çabalayalım. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Huzur sizinle 

olsun. 

 

 

 


