
Evrendeki En Değerli Para Birimi 

 

Dikkatin gücü fenomeni. Ahnenerbe atomik fizyon, vimanalar ve diğer şeyler 

hakkındaki ileri bilimsel bilgileri Vril Topluluğu'nun kadın medyumları aracılığıyla 

nasıl elde etti? Bilinmeyen gerçekler. Bu deneyi tekrarlamak mümkün mü? Süreç nasıl 

düzenlenir? Vril gücü nedir ve yetenekleri nelerdir? Allat ve antiallat arasındaki fark 

nedir ve bu güçler nelerdir? Kadın hangi eşsiz yeteneğe sahiptir? Erkekler hangi güç 

için savaşır?  Erkek Allat'ın bu dünyaya iletkeni olabilir mi? Ruhsal yola girdiğinde bir 

erkekte Ruhsal Dünya ile etkileşim süreci nasıl gerçekleşir? Bunları ve çok daha 

fazlasını İgor Mihayloviç Danilov ile "Evrendeki En Değerli Para Birimi" videosunda 

izleyin. 

 

#Ahnenerbe #PhenomenonofAttention #Experiment 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, önceki videolarda kişilerin olumsuz düşüncelerden ve 

sistemin saldırılarından kurtulmasını sağlayan araç ve uygulamalardan bahsettik. 

Ancak biliyoruz ki işaretler, kişi farkında olsa da olmasa da insanın enerji yapısını 

etkiliyor. Ve ilginçtir ki AllatRa işareti tam olarak insanın içindeki yaratıcı ve ruhsal 

gücü güçlendiren bir işarettir, ruhsal doğanın hüküm sürdüğü bir insanda.  

Bu bağlamda izleyicilerimizden gelen şu soruyu sormak istiyorum: "AllatRa işaretini 

görselleştirmek için düzenli bir arzu var; iddiaya göre bu şekilde düşünceleri saflıkta 

tutmak mümkün olacak. Bunu yapabilir miyiz, yoksa bu sistemin bir tuzağı mı?" 

AllatRa işareti bilincinizde görselleştirdiğinizde çalışan bir işaret midir? 

İgor Mihayloviç: Hayır, elbette değil, arkadaşlar. AllatRa işaretini gözünüzde 

canlandırdığınız zaman, bu bir işaret olarak çalışmaz. Ama gözünüzde canlandırabilir 

misiniz? Eğer bu sizin için rahatsa, yapabilirsiniz. Mesele şu ki, AllatRa işareti, yol 

deneyleri de dahil olmak üzere, bu işaretin kan üzerindeki, insanlar üzerindeki, bitkiler 

üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere pek çok deney yapıldı - işaret işe yarıyor, ama 

bir meşale olarak, ışık olarak işe yarıyor. Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, 

örneğin yerleştirilmiş bir AllatRa işareti var, üzerine ışık tutulması gerekiyor ve ışık 

tabeladan işaretten, bir nesne oraya girdiğinde, işte o zaman işaret çalışıyor.   

 

Tatiana: Sadece yansıyan ışıkta mı? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, yansıyan ışıkta. Oysa kafamızda canlandırırsak, sadece işareti 

hayal edersek, onun görüntüsünü yaratırsak, işe yarar mı? Diyelim ki başka bir 

görüntü, ama bundan fazlası değil. Ama, bu statiktir ve esasen, eğer... 

 

Tatiana: Basitçe bir değiştirme etkisi olarak, bir çeşit, basitçe bir düşünce. 



İgor Mihayloviç: Evet, eğer bu sizin için uygunsa, bir değiştirme etkisi. Çember veya 

Lotus uygulamasındaki ilk adımlar gibi, Tanrı aşkına, onu kesinlikle kullanabilirsiniz. 

Sadece bu bir işaret olmaz. Bununla birlikte işaretler işe yarar, değil mi? Bu zaten 

deneysel olarak kanıtlanmıştır. AllatRa işareti daha da fazla.  

Anlamanız için size şu basit örneği verebilirim. Örneğin, gece dışarı çıkıyorsunuz. 

Ayaklarınızın altında hiçbir şey göremiyorsunuz, nereye gideceğinizi ve nasıl 

gideceğinizi. Bu yüzden bir meşale hayal ediyorsunuz. Ayaklarınızın altında daha 

parlak hale geldi mi gelmedi mi? (Tatiana: Burada da durum tamamen aynı.) Hepiniz 

yetişkinsiniz, arkadaşlar, özellikle de işaretle oynamayın. Buradaki soru, AllatRa 

işaretinin görselleştirdiğinizde çalışan bir işaret olup olmayacağıdır. Olmaz. 

Tatiana: Yine de insanların karşılaştığı çok ilginç bir soru daha var İgor Mihayloviç. 

Ruhsal bir uygulama sırasında, o içsel durumun çok daha derinlerine indiklerinde, 

aniden, sanki damdan düşer gibi, belirli bir anda, aynı anda birkaç bilgi, öneri ve resim 

akışının ortaya çıktığını görüyorlar. Dahası, bazı insanlar aynı anda beş akışa, bazıları 

altı akışa, bazıları ise on bir akışa sahip oluyor. Ve kişi biraz dikkat eder etmez, bu 

görüntü tüm detaylarıyla bir tür 3B modele dönüşüyor. Bu nedir? 

 

Çünkü bir zamanlar tünel açma konusunu gündeme getirdik ve dedik ki, evet, bu tür 

uygulamalar var ve eskiden belirli bilgileri elde eden okullar vardı. Ama bir 

operatörün belli becerilere sahip olması gerekiyordu. Örneğin, kişi Macarca bilmiyorsa 

tünel açarken Macarca öğrenmez dediniz (İgor Mihayloviç: Kesinlikle öğrenmez). 

Ama, ruhsal uygulama sırasında kendisine gelen bilgi kendi yetkinliğinin bile 

ötesindeyse kişi ne yapmalıdır? Bu aslında nedir? 
 

İgor Mihayloviç: Bu bir dikkat dağıtmadır. Bu şekilde sistemin kendisi insanı 

yolundan saptırmaya çalışır. Başka bir deyişle, kişi dikkatini sunulan resimlerden 

birine yönlendirir. Bunlar herhangi bir türde olabilir: teknik nitelikte, resimler, insan 

görüntüleri ve başka şeyler; bu gerçekten olur. Ancak bu resimlerden herhangi birine 

odaklanmanız yeterlidir, tanıdık bir kişinin görüntüsü veya günlük yaşamınızda 

ilgilendiğiniz bir konuyla ilgili, her neyse, araba tamiri. İçten yanmalı motorların 

tamiri ile uğraşıyorsunuz. Yani burada bu yanmalı motorun bir tür görüntüsünü 

görüyorsunuz. Tanıdık bir imge ne yapar? Dikkat çeker. Dikkatinizi oraya vermeniz 

yeterlidir ve o sizin için tamamen, yani en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkmaya 

başlar.  

Ama burada bir nokta var. Eğer teknik bir konuda yetkin değilseniz, bu sizin için 

tamamen ilgisizdir. Oysa diyelim ki bir insan bir motoru tamir etmekle meşgulse ve 

ona ne olduğunu anlamıyorsa, bu durumda elbette bu bir ipucu gibi olabilir. Bazı 

insanlar "Bu beynin işi" diyecektir - bilirsiniz, psikoloji, psikonöroloji ve diğer her şey 

perspektifinden. Yani, "biz bunu düşündük ve bize bir resim geldi". Böyle denebilir 

ama konu farklıdır. Bu, pratikte kasıtlı olarak verilen bir dizi bilgidir; sadece 

dikkatinizin dağılması ve dikkatinizi ruhsal olana değil, maddi olana vermeniz için 

istediğinizi seçebilirsiniz, bundan başka bir şey değil. Yine de, bilirsiniz, teknik 

yönlerden konuşursak, demek istediğim, ilginç bir şey, örneğin bir şey elde etmek için 

belirli uygulamaları kullanmanın mümkün olup olmadığını kastediyorum... 



Tatiana: Bir çözüm bulmak. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, bazı sorunlara ya da teknik konulara ilginç çözümler bulmak 

için, deyim yerindeyse alışılmadık ve yeni bir şey. Öyle değil mi? Bu da bir sır değil. 

Bu alanda çalışan ve iyi sonuçlar elde eden özel gruplar vardı. Örneğin, Ahnenerbe'yi 

ele alırsak, Vril Topluluğu. Gerçekten de iyi sonuçlar elde ettiler. Ve aslında elde 

ettikleri şey bugünlerde bir tür mistisizm ya da bilim kurgu gibi geliyor, iki kadın ve 

üç yardımcı, onlardan biri medyum, diğeri ona yardım ediyor ve bazı uzaylılarla, bazı 

ırklarla, Tanrı bilir dış uzayda nerede temas kuruyorlar. Bu uzaylılar onlara bir yapı 

(Tatiana: Evet, bazı çizimler), evet, bir hava aracı tasarımı iletiyorlar ve sonunda 

mühendisler bunu monte ediyor ve o uçuyor. Bu inkar edilemez bir gerçektir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu bilgiyi verirken az önce Vril'den, Vril'in gücünden 

bahsettiniz. Gerçekten de bu konu öylesine gizemli bir hal aldı ki, pek çok bilmece ve 

bir tür popüler bilim-kurgu edebiyatı var. Vril'in bu gücü gerçekten var mı, yoksa 

aslında bir efsane mi? 

İgor Mihayloviç: Vril'in gücü, eğer Vril terimini ele alırsak, bu icat edilmiş bir 

terimdir. Bunu icat eden ve böyle adlandıran bir bilim-kurgu yazarı vardı. Doğu'ya, 

Tibet'e ve diğer pek çok şeye biraz aşinaydı. Ve gerçekten var olan bu güce bir isim 

vermek zorundaydı. Böylece Vril ismini icat etti. Neden? Çünkü gerçek adını 

bilmiyordu. O zamandan beri bu böyle devam ediyor ve mistikler de buna tutunmuşlar. 

Şüphecilerin, "Belirsiz şeylerle ilgilenen, zamanlarını ve hayatlarını her yerde boşa 

harcayan bir sürü insan var" diyeceklerini anlıyorum. Ama söyleyin bana dostlar, 

şimdi tam da şüpheciler için, Hitler aptal mıydı? Aptal olmaktan çok uzaktı. Ve onun 

çevresi, her türlü mistisizme ve saçmalığa inanacak kadar deli miydi? Hayır. Bir soru 

daha. Kasıtlı olarak savaşa hazırlandılar ve bu proje için muazzam miktarlarda para 

harcadılar. Vril'in gücünü ve yeteneklerini inceleme projesine. Söyleyin bana, bu 

onların açısından akıllıca mıydı? Parayı boşa mı harcıyorlardı? Hayır. Neden? Çünkü 

ellerinde bu gücün var olduğuna ve işe yaradığına dair gerçekler vardı. Bunu nasıl 

kullanacaklarını araştırdılar ve tekrar söylüyorum, bunu bilimsel ilerlemede 

kullandılar. 

Daha derine inersek, örneğin nükleer silahları ele alalım: Ahnenerbe'nin araştırmaları 

ve bu örgütle işbirliği yapan bilim insanları olmasaydı, nükleer silahlarımız 

olmayacaktı. Bu şüphecilerin bilmesi gereken bir şey. Nükleer silahlar Amerika 

Birleşik Devletleri'nde, Sovyetler Birliği'nde, Almanya'da ya da başka bir yerde 

geliştirilemezdi. Bugün daha barışçıl gökyüzüne sahip olurduk. Neden? Çünkü nükleer 

silahların ne olduğuna dair neredeyse eksiksiz bir tanım elde ettiler. Atomik fizyon, 

koşullar ve daha pek çok şey. 

Daha sonra, evet, istihbarat teşkilatları iyi bir iş çıkardı ve Amerikan istihbaratı 

öndeydi. Peki, hangi anlamda öndeydi? Eğer o dönemde Almanlara zarar vermemiş 

olsalardı, bunu ilk önce Almanlar yapacaktı ve sonuç şimdi tamamen farklı olacaktı. 

Anlıyor musunuz? Tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olurduk. Oysa bu durumda 

istihbarat örgütleri görevlerini yaptılar, biraz müdahale ettiler, Almanların bilimsel 



ilerlemesini geciktirdiler ve kendilerini geliştirdiler. Diğer istihbarat örgütleri de boş 

durmadı ve bugün nükleer silaha sahip birçok ülke olduğu ortaya çıkıyor. Ama başka 

şeyler de vardı. Başka gelişmeler de oldu, o hava araçları üzerinde... 

Tatiana: Evet, o uçan diskler.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette tamamen farklı fiziksel prensiplerle çalışıyorlardı, ama 

uçuyorlardı. Bu da bir gerçek. Pek çok şey yaptılar, yayınlanmamış ya da hakkında 

konuşulmamış pek çok farklı buluşa imza attılar. Ama Vril'in gücü var, eğer bu şekilde 

adlandıracaksak. 

 

Tatiana: Vril'in bu gücü hakkında bir soru sorabilir miyim? Uçan disklerin esasen 

Vril'in bu gücü tarafından kontrol edildiğini ve Ahnenerbe'nin bir parçası olan Vril 

Topluluğu ile olan durumda aslında kadınlar tarafından kontrol edildiğini söylediniz. 

Bu bir tür kadın gücü olduğu anlamına mı geliyor? Çünkü bazı insanlar bunun prana 

olduğunu ve Vril gücünün prana özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Bazıları bunun 

Qi enerjisi olduğunu söyler. Bazıları ise geçmişteki insanların bir tür antimadde 

keşfettiğini, bu durumda da bunun çoğunlukla kadınlar olduğunu söylüyor... Evet, hep 

birlikte, herkes araştırıyordu... 

 

İgor Mihayloviç: Çin ve Hindistan, her şeyi birleştirdiler. Vril'in gücünün arkasında 

ne var? O ne tür bir enerjidir? Daha basit anlatıyorum. 

 

Tatiana: Eğer yapabilirsen. 

  

İgor Mihayloviç: Allat'ın gücü var. Allat'ın gücü insana muazzam fırsatlar sunar. Bu 

fırsatların başında Hayatın kazanılması gelir. Ve aslında insanın kendi içindeki Sevgi 

gücünü canlandırması, onu Ruhsal Dünyaya yönlendirmesi ve böylece Ebedi Hayatı 

elde etmesi amaçlanır. Öyle değil mi? Yani, karşılıklı Sevgiye yol açar. Bu Allat'ın 

gücüdür. Ama o günlük maddi yaşamımızda kullanılamaz. Neden mi? Çünkü Allat'ın 

güçlerini günlük üç boyutlu maddi yaşamımızda kullanmak Allat'ı antiallat'a 

dönüştürür. Şahsiyetimiz buna muktedirdir. 

 

Tatiana: Şahsiyetin kendisi bu kadar dönüştürücü mü? 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, bu tam olarak Şahsiyettir, evet. 

Tatiana: Yani bir çeşit ikili. 
 

İgor Mihayloviç: O ikilidir. Kısmen Ruhsal Dünya ile ilgilidir ve kısmen de maddi 

dünya ile ilgilidir. Bu nedenle, Şahsiyet Allat'ın bu gücünü aldığında ya da... bu Vril 

değildir, Allat'tır, onu tam olarak antiallat'a dönüştürür - Vril gücü dedikleri şeye. 

Tamam mı? Eğer onu saf haliyle alırsak, bu güç, bu antiallat, ne ölçüde güçlüdür? Onu 

saf haliyle ele alırsak, şöyle söyleyelim, bugün var olan tüm güçler, bildiğimiz tüm 

enerjiler ve henüz bilmediğimiz pek çok diğerleri, hepsi Allat'ın bir bileşeninden başka 

bir şey değildir.  

 



Tatiana: Başka bir deyişle, elektrik ve yerçekimi... 

İgor Mihayloviç: Elektrik ve diğer her şey. Ayrıca yanma süreçleri, yerçekimi ve 

diğer her şey. Başka bir deyişle, var olan her türlü enerji Allat'tan başka bir şey 

değildir. Özür dilerim, Allat tüm Evreni hareket ettirir, her şeyi hareket ettirir, saatin 

akrebini bile. Bazı insanlar "Elektrik" diyecektir ama elektrik Allat'tır. Değil mi? Bir 

yaydaki gerilim bile Allat'ın gücü olmadan çalışmaz. Anlıyor musunuz? Yani, her şey 

antiallat'tır. 

Sadece, bilirsiniz (burada nasıl daha doğru açıklayabilirim), diyelim ki ham petrolü 

alıyoruz, ısıtıyoruz ve farklı fraksiyonlar elde ediyoruz. Tamam mı? Yani, saf benzin, 

dizel, yağlar ve daha pek çok faydalı şey. Yani her bir fraksiyon, o antiallattan ya da 

Vril'in gücünden oluşan farklı bir enerji türüdür. Bu nedenle, onun yardımıyla her şeyi 

yapabilirsiniz. Dağları havaya uçurabilir ve madenleri delebilirsiniz. 

Tatiana: Bu gücün de elektrik olduğu anlatıldı ve bu doğru, dediğiniz gibi (İgor 

Mihayloviç: Yıldırımlar), süper sert kayaları delmek, insanları iyileştirmek ve hatta 

bir şekilde bir bölgedeki iklimi düzenlemek mümkün olabilir. 

 

İgor Mihayloviç: Bugünlerde tedavi etmiyorlar mı? Size daha fazlasını söyleyeyim: 

Nükleer reaksiyon nedir? Antiallat salınmasıdır. Bu aslında Vril'in gücüdür. O böyle 

diyordu. 

 

Tatiana: Ve şimdi de şu soru. Neden tam olarak kadınlar? Yani erkeklerde antiallat... 

Onlar bunu temin edemezler, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Erkekler Allat'ı temin edemezler. 
 

Tatiana: Tamam. 
 

İgor Mihayloviç: Antiallat biriktirebilirler. Allat'a gelince, onu biriktirebilirler ama 

çok az biriktirebilirler. Demek istediğim, kadının Ruhsal Dünyaya erişmesi ve Hayatı 

kazanması neden daha kolaydır? Ama aynı zamanda bir ayna etkisi de vardır - kadının 

dikkatini dağıtacak pek çok şey vardır. Dolayısıyla onu muhafaza etmek daha zordur. 

 

Tatiana: Sistem için bir bilgi.  
 

İgor Mihayloviç: Çok doğru. Erkek Allat'ın iletkeni olamaz. Oysa kadın Allat'ın bu 

dünyaya iletkenidir. Ve burada, diyelim ki, pek çok şey buna bağlıdır. Evet, gerçekte, 

Tanrı bilir ne zaman tarif edilen makineleri ele alalım, o vimanaları. Onlar aslında 

kadınlar tarafından çalıştırılıyordu. Neden? Çünkü bu Vril veya antiallat'ın güçlerine 

boyun eğdiriyorlardı. Ama yine de, tüm makineler bir yana... başka prensiplerle 

çalışan makineler de vardı. Öyle değil mi? Yani, diğer fiziksel kanunlar. Bu durumda, 

özel olarak hazırlanmış ve içten yanmalı motorlarda kullanılan fosil yakıtlar üzerinde 

çalışıyorlardı. Yani bu güç dünyada çok önemli; onun sayesinde her şey yaşıyor ve her 

şey hareket ediyor. Daha da fazlasını söyleyebilirim: antiallat'ın gücü nedir? Her 



birimizin günde birçok kez kullandığı bu güçtür. Evet, dostlar, her zaman. 

Dikkatimizin gücü nedir? 

 

Tatiana: Antiallat?  
 

İgor Mihayloviç: O antiallat'tır. Hepimizin uğruna savaştığı güçtür. Hepimizin, altını 

çiziyorum. Bu, bilirsiniz, ben buna bitcoin derdim... Dijital para var - bitcoin, çok 

değerli, herkes onun peşinde, neredeyse dolar ya da euro gibi, sadece çok daha pahalı. 

Eğer göremediğimiz, algımızın ötesinde olan dünyayı ele alırsak, oradaki ana para 

birimi tam olarak Allat'ın türevidir - antiallat - bu dünyada oluşan şeydir ve en değerli 

şeydir. Her şey ona dayanarak var olur ve hareket eder, her türlü enerji, büyü ve 

aldığımız her şey dahil. Dikkatimiz çok değerlidir. Neden dikkati her zaman 

kendimize çekiyoruz? Çünkü bu güç, eğer onu doğru kullanabilirsek yeteneklerimizi 

artırır. 

 

Tatiana: Bu bilinç her zaman tam olarak antiallat tüketir. 

 

İgor Mihayloviç: Antiallat, elbette. Bilinç aslında antiallat sayesinde var oluyor. 

 

Tatiana: Dikkat hakkında konuşuyordunuz. Yani bir insan antiallat güçleri de 

biriktirebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki. Erkekler antiallat için savaşır. Ama erkek Allat'ı da 

biriktirebilir. Diyelim ki bu bir erkek için zordur. Ancak ruhsal yola girdiğinde ve 

Ruhsal Dünya ile etkileşim süreci gerçekten başladığında, bu bir insanın hayatındaki 

en iyi andır - Ruhsal Dünya ile ilk temaslar gerçekleştiğinde ve gerçek Allat'ı aldığı 

yer burasıdır. Yine de, erkek ne gönderir? O Allat'ı üretemez. Dolayısıyla, çağrılarına 

ve özlemlerine, samimiyetine yanıt olarak ve antiallat gönderdiğinde, vurguluyorum 

dostlar, antiallat'ı Ruhsal Dünya'ya konsantre bir şekilde göndermeye başlar, açıkça  

antiallat Ruhsal Dünya'ya gelmeyecektir, ama o gönderir. Bu erkeklerin sahip olduğu 

en değerli şeydir. Erkek bunu gündelik hayata değil, bazı egemenlik meselelerini, alfa 

olma arzularını ya da başka bir şeyi çözmek için yönlendirir, sonuçta bu da antiallattır. 

Oysa bu durumda kişi, erkek onu Ruhsal Dünyaya gönderirken, onu yaratıma 

yönlendirir. Ve antiallat Allat'a dönüşür, dostlarım. O zaman erkek Allat'ı almaya 

başlar. Yani burada, eğer bir kadın Allat üretirken onu saf haliyle Ruhsal Dünyaya 

gönderebilirse, doğal olarak karşılığında bir erkeğin aldığı miktarla kıyaslanamayacak 

kadar çok alır. Bununla birlikte, bir erkek de bunu yapabilir. Başka bir deyişle, bu 

şekilde erkek Allat'ı alabilir ve biriktirebilir. Ve kendisi de bu dünyaya Allat'ın bir 

iletkeni haline gelir, dostlar. Bu aslında çok ilginç.   

 

Tatiana: Şu anda bizi izleyen erkekler için muazzam bir destek (İgor Mihayloviç: 

Tabii ki, kesinlikle) çünkü bilinç de kesinlikle bu noktada oynuyor. 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama yine de, çoğu zaman erkekler bu birikmiş ve alınan 

antiallatı bu dünyada bir şeyler başarmak için harcarlar, bilirsiniz, bir şekilde 

kendilerini kanıtlamak ya da başka bir şey için. Bunu düşüncelerinizde ya da 

yaşamınızda yapmanızın bir önemi yok arkadaşlar. Pek çok insan bu bitcoinleri, 



kendilerine verilen bu birikimleri, kendileri için satın almak yerine kelimenin tam 

anlamıyla çarçur ediyor... Maddi dünyada yaşıyorsanız, dostum, eğer bir 

materyalistseniz, her damla antiallat'ı biriktirin, onu hayali imgeleri beslemek için, var 

olmayan biriyle tartışmak için kullanmayın, bazı hobiler veya dikkati dağıtan şeyler 

için kullanmayın, boşa harcamayın. Neden? Çünkü tüm servetinizi boşa harcamış 

olursunuz. Ve hayatta, bu hayatta hiçbir şey elde etmezsiniz. Çünkü dileğiniz için 

ödeyecek hiçbir şeyiniz olmaz, dostum. Eğer bu hayatta bir şeyler başarmak 

istiyorsanız, varlığınızın anlamını bunda görüyorsanız, dikkatinizi amacına uygun 

kullanın ve boş şeylere harcamayın.  

Açıklığa kavuşturmak için  hayal edelim. Bir insanın, örneğin Yaratıcı Toplum'da 

olduğu gibi on milyon doları var. Bir yandan bu çok büyük bir para. Ama öte yandan 

kişi güzel bir ev, güzel bir araba, bir tür yat, gösterişsiz ve küçük bir yat istiyor ama 

yine de hiçbir şey yapmadan yaşamak istiyor, mecazi anlamda söylüyorum. Ama aynı 

zamanda iyi yemek ve iyi giyinmek istiyor. Normal basmakalıp insan arzuları, 

zihinlerimize empoze edilenler, sonuçta buna uymak zorundayız. Kişi bir ev ve bir 

araba satın alır, ama sonra daha iyi bir ev bulur. Arkadaşlarından bazıları daha iyi bir 

ev almıştır ya da herkesin gidip baktığı bir başkasının evini görmüştür ama onun evine 

bakmazlar. O ne yapar? Gider ve evini daha düşük bir fiyata satar ve daha pahalı olanı 

satın alır. 

Tatiana:Doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Sonra birdenbire arabası uygunsuz hale gelir. İyi bir araba almıştır, 

ama artık yeterince iyi değildir, kendisine uygun daha pahalı bir arabaya ihtiyacı 

vardır. Arabasını daha düşük bir fiyata satar ve daha pahalı bir araba alır. Bu şekilde 

tüm servetini çarçur eder, sonunda arabası eskir ve değerini kaybeder, evi de yıpranır 

ve değerini kaybeder ve aslında elinde hiçbir şey kalmaz. Tüm servetini, on milyonunu 

çarçur etmiştir ve elinde hiçbir şey yoktur. İnsanlara ya da kendisine hiçbir faydası 

yok. Bunu kim yaşamadı ki? 

Aşağıdaki basit örneği ele alalım. Aslında herkes antiallat elde eder. Değil mi? Yani 

dikkat çekiyoruz, bir enerji alışverişi oluyor vesaire. Ama insanlar bunu farklı şekilde 

harcıyor. Bir örnek verelim: Bir adam alkol almaya başlıyor, Şahsiyet ile olan 

bağlantısı hemen zayıflıyor, ama bir sürü yanılsama var. Alkolün yaptığı ilk şey nedir? 

İmgeler, yanılsamalar yaratır. 

Tatiana: Çılgınca halüsinasyonlar. 

İgor Mihayloviç: Haklısın, halüsinasyonlar, hezeyan ve geri kalan her şey. 

Uyuşturucu bağımlılarında olduğu gibi. İnsan sık sık ve ağır bir şekilde içmeye 

başlarsa, ortaya çıktığı gibi tüm kaynaklarını boş görüntülere harcar. Bu dünyada 

herhangi bir şey inşa edebilecek ya da yapabilecek midir? Böylece insanlar, deyim 

yerindeyse, değerli olanın değerini düşürerek hayatlarını çöpe atarlar. Neden? Çünkü 

her şey bir yanılsamaya, gerçekte gerçekleşmeyen hayallere ve arzulara dönüşüyor.  



Şahsiyet, dünyanın gerçek mi yoksa gerçek dışı mı olduğunu anlamıyor. Bununla 

birlikte, hem Allat hem de antiallat bilinç tarafından değil, Şahsiyet tarafından kontrol 

edilir. Bilinç onu sadece dolandırır. Kişiyi ihtiyacı olmayan yerlere harcama yapmaya 

zorlar, ona bir şeyler vaat eder ve söyler, onu teşvik eder, kıskandırır, böylece kişi 

daha büyük bir evi olan birini kıskanır, evini çok ucuza satar ve ihtiyacı olmayan 

pahalı bir ev alır, ama o bunu satın alır. İşte mesele bu. Anlıyor musunuz? Başka bir 

deyişle, bu dünyada en değerli olan şeyin kıymetini bilemiyoruz. En değerli olan 

Allat'tır dostlar. Ondan kaynaklanan şey antiallattır. Ama o yine de Şahsiyet tarafından 

kontrol edilir. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Bir zamanlar bize görüntülerin oluşumunu İLKSEL 

ALLATRA FİZİĞİ açısından anlatmanızdan çok etkilenmiştim. Tabii ki, şu anda bu 

konu hakkında konuşabileceğimizden emin değilim. 

 

İgor Mihayloviç: Konuşamayız. 
 

Tatiana: Konuşamayız.  
 

İgor Mihayloviç: Özür dilerim dostlarım, anladığım kadarıyla İLKSEL ALLATRA 

FİZİĞİ açısından bu çok açık, çok değerli ve o zaman kişi hayatını neden illüzyonlar, 

fanteziler için satmaması gerektiğini çok daha iyi anlamaya başlıyor. Neden 

dikkatinizi yalnızca umutsuzca ihtiyaç duyduğunuz şeylere vermeniz gerektiğini. Fizik 

öğretir, en azından fizik perspektifinden, dikkatimizin neden bu kadar değerli 

olduğunu ve ne olduğunu açıklar. 

 

Tatiana: Keşke bu konuda konuşabileceğimiz zamana daha erken gelebilseydik. 

 

İgor Mihayloviç: Bu bize bağlı değil.  
 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Eğer şimdi ALLATRA FİZİĞİNİ anlatmaya başlarsak... bilirsiniz, 

çok fazla şüphecilik var. FİZİĞİN temellerini verdik, ama desteklenmedi ve insanlar 

bunu geliştirmedi. Bu temeller gelecekteki tüm bilimin temeli olmasına rağmen. 

Biliyorsunuz, anlattıklarımıza bugünün ortodoks fiziği açısından baktığımızda, 

insanların olmasını istedikleri gibi algılanmıyor. Altını çiziyorum, bütün insanlar bunu 

çok ama çok isterdi. Neden mi? Çünkü bu onların hayatlarını değiştirirdi. Ve en komik 

şey ne biliyor musunuz? İsteseler de istemeseler de herkes bir şekilde bunu çalışmak 

zorunda kalacak. 

 

Tatiana: Bu harika, çünkü ALLATRA FİZİĞİ doğrudan bağlantılı... mikro dünyaya 

gittikçe daha da yaklaşıyor, mikro dünya ise Ruhsal Dünyaya daha yakın. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, mikro dünyaya daha yakın değil. O mikro dünyanın 

ötesindedir. ALLATRA FİZİĞİ varoluşun özünü, bütün özünü anlatır. Neyin neyden 

ve nasıl oluştuğunu, neyin neyden ve ne şekilde oluştuğunu ve sonrasında neyin ortaya 

çıktığını. Maalesef bunu şimdi tartışamayız. 



Tatiana: İgor Mihayloviç, özellikle Vril Topluluğunu ele alırsak. Elde ettikleri bilgi: 

sistemden satın aldıkları bir bilgi mi, yoksa uzaylılarla bir bağlantı mı? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Tatiana az önce asıl meseleyi söyledi. Elde ettikleri bu 

bilgiyi - çizimler ve diğer pek çok şey - Allat ile ödeyerek ve onu antiallat'a 

dönüştürerek satın aldılar. Deyim yerindeyse bu gerçekten de çok değerli bir değişim 

fonu. Ya da buna ne demek daha doğru olur? Aslında Evrendeki en değerli para birimi. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu büyü mü yoksa değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, bu büyü değil. Her büyü antiallat'a dayanır, bu şekilde 

söyleyelim. Ama arada muazzam bir fark var. Belirli uygulamaları kullanarak bir grup 

halinde çalıştılar. Kullandıkları uygulamalar Tibet ve Japon uygulamalarıydı. Diyelim 

ki bu sonuca ulaşmak için Sarı Şapkalar ve Yeşil Ejder örgütlerinin teknik ve 

yöntemlerini kullandılar. Ama tüm bunları finansa çevirecek olursak, aldıkları şeyin 

karşılığını ödemek için deyim yerindeyse iki banka kullanmışlar gibi olur. Böylece 

aldıkları bilgi için hayatlarıyla ödeme yapmış oldular. 

 

Tatiana: İlginç bir nokta daha var İgor Mihayloviç. Bu Vril Topluluğu, aslında pratik 

yaparken, diyelim ki grup çalışırken, Vril Topluluğu üyelerinin dikkati odaklamaya 

yönelik pratikleri vardı. İlginçtir ki bir yaprağı ya da ağaçtaki bir tomurcuğu uzun süre 

tefekkür edebiliyorlardı, hatta bir tohumun yaşamsal gücünü düşünce gücüyle harekete 

geçirmeleri gerekiyordu. 

İgor Mihayloviç: Bunlar özel tekniklerdir. Özel teknikler sayesinde dikkatlerini doğru 

bir şekilde yatırmaları öğretildi. Bu gerçekten de ilginç. Diyelim ki aklıma bir fikir 

geldi. Uygulanırsa kesinlikle çok ilginç olur. Ama ne yazık ki bunu yapamayacağız. 

Ülkemizdeki olaylar nedeniyle şu anda ne fonumuz ne de imkânlarımız var. 

 

Tatiana: O zaman sadece hayal edelim. 

İgor Mihayloviç: Her şey... Mevcut olan her şey ve sahip olduğumuz fırsatlar, ne 

yazık ki hepsini kaybettik. Ama bir şey çıkarsa, bir sponsor ortaya çıkarsa, birileri 

ilgilenirse proje hayata geçirilebilir. Kafamda yeni oluşan projeyle kimlerin 

ilgilenebileceğini hemen söyleyeyim. Bazı ciddi teknolojik çözümlerle uğraşan 

insanlar, diyelim ki uzaya uçuşlar. Tamam mı? Ya da örneğin bir TV kanalı, büyük bir 

kanal çünkü proje ucuz değil.  Belki bir şov bile olabilir. Bu ilginç olurdu.  

Bir şov perspektifinden bakalım. Bunun için neye ihtiyaç var? Bir eve, bir üsse 

ihtiyacımız var. Başka neye ihtiyaç var? Kameralar, kameramanlar ve asistanlar da 

dahil olmak üzere personel ve diğer her şey. Başka neye ihtiyaç var? Belki de en az iki 

gruba ihtiyacımız var. İki grup derken neyi kastediyorum? Bunlar kadınlar; her grupta 

beş kişi olmalı - bir medyum, bir medyum yardımcısı ve üç destekleyici kişi. Böylece 

uzayda belirli figürler yaratırlar ve bunlar çalışmaya başlar. Dahası, medyumun 

kendisinin antiallat'a dönüştürdüğü Allat üretimi var; biriyle temas kurar ve bilgi satın 

alır. Bilirsiniz, internetteki bir sorgu gibi. Yani, "Her neyse, örneğin 200 dolara 

kullanılmış bir bisiklet almak istiyorum." 200 dolara iyi bir kullanılmış bisiklet bile 



satın alabilirsiniz, değil mi? Böylece medyum pazarlık yapmaya başlar, elindekileri 

gerçekten tartar. Ve Vril zamanındaki gibi bir talep gönderirler. 

Tatiana: Onlara bu bilgiyi kim veriyor? Onlara bunu kim satıyor?  

İgor Mihayloviç: Oh, bu isteklilerden ne kadar çok olduğunu hayal bile edemezsiniz. 

Geri dönelim, bir keresinde şu Apexianlardan bahsetmiştik. Sonuçta, ruhsuz 

yaratıklardan oluşan bir ırk. Onlar gerçekten de reptilianlar, diyelim ki oldukça yüksek 

rütbeli, iyi organize olmuş bir topluluk. Bir uygarlık olarak adlandırılabilirler, sadece 

ruhsuzlar. Bununla birlikte, onlarla karşılaştırıldığında, biz ilkel bile değiliz. Anlıyor 

musunuz? Yani, kıyaslarsak, biz çok ama çok geri zekalıyız. Çünkü Apexianlar 

teknolojik olarak oldukça gelişmiş bir ırk ve neredeyse tüm evrene yerleşmiş 

durumdalar. Evet, onlar ruhsuz yaratıklar, ama kilit nokta da bu. Onlar ruhsuz. 

 

Tatiana: Saf halde antiallata da sahip değiller, hiç enerjileri yok. 

İgor Mihayloviç: Allat kaynakları yok. Her şeyi antiallat kullanarak yapıyorlar. 

Antiallat Evrenin en değerli para birimidir. Size her şeyi satarlar. Eğer bu onlar için 

kârsız değilse, deyim yerindeyse. Öyle değil mi? (Tatiana: Bu ilginç.) Ortaya çıkarlar 

mı? Elbette gelirler. Ve basitçe sorarsak, Vril Topluluğu kiminle temas halindeydi?  

 

Tatiana: Bir çok insan, "Anunnaki ile temas kurmak mümkün mü?" diyor. 

 

İgor Mihayloviç: Anunnaki ile temas kurmak imkansızdır. Neden? Çünkü Anunnaki 

neredeyse saf Allat'tır. Neredeyse, vurguluyorum. Saf demiyorum, ama neredeyse. 

Neden onların sizin antiallat'ınıza ihtiyacı olsun? 

 

Tatiana: Deyim yerindeyse, neden Meleklerin dikkatinize ihtiyacı olsun?  
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  
 

Tatiana: Onlar dikkatinizi yönlendirmenizi istiyorlar... 
 

İgor Mihayloviç: Kendi gelişiminize.  
 

Tatiana: Evet, her insan için iyi bir kanala.   
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Apexianlara gelince, onlar tam tersine, dikkat için 

karşılığında istediğiniz her şeyi verirler. Yeterince ve düzgün bir şekilde üretilirse ve 

aktarım doğruysa, anlıyor musunuz? Bir şakadaki gibi değil: "Sevgili dostum," diyor, 

"sana para göndermemi istediğin mektubu almadım." Bilirsiniz, eğer her şey iletim 

anında kaybolursa. Yani... 
 

Tatiana: Tamam, İgor Mihayloviç, ama sistemden bir şey satın almak için ne satın 

almak istediğinizi bilmeniz gerekir. 

 



İgor Mihayloviç: Evet. Öncelikle ne satın almak istediğinizi bilmelisiniz. İkinci 

olarak, bu parayı elde etmeli, istediğinizi satın almak için yeterli miktarda konsantre 

etmeli ve düzgün bir şekilde vermelisiniz. O zaman istediğinizi elde edersiniz. 
 

Tatiana: Pazarlık sanatı. 
 

İgor Mihayloviç: Tabii ki! Pazarlık ve diğer her şey. Başka türlü nasıl olabilir ki? 

Sonuçta, kusura bakmayın ama burası kelimenin tam anlamıyla canavarların, gerçek 

canavarların olduğu maddi bir dünya. Sadece entelektüel olarak çok gelişmişler. 

 

Tatiana: Bu çok ilginç. Yani esasen bizim, tüm insanların bir tür cüzdanı olduğu 

ortaya çıkıyor, öyle diyelim, (İgor Mihayloviç: Tabii ki) bu güçlerle dolu, antiallat ile 

dolu. 

 

İgor Mihayloviç: Kripto para ile. 
 

Tatiana: Kripto para, evet. Görünüşe göre o da yok, ona ellerinizle dokunamazsınız, 

ama var. Örneğin, bazı insanlar esasen sanal avatarlarını ve karakterlerini giydirdikleri, 

ona bir üniforma aldıkları, zamanlarını harcadıkları ve saatlerce oynadıkları bazı 

bilgisayar oyunları oynuyorlar. Diğer insanlar ise aynı sermayeyi, tam olarak aynı 

sermayeyi, diyelim ki bir işe yatırmak için bir yere yönlendiriyor ve gerçek para elde 

ediyorlar (İgor Mihayloviç: Cevap bu). Ve başlangıçta, başlangıç sermayesi temelde 

aynıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bakın arkadaşlar, Tatiana az önce size başarının 

formülünü söyledi (Tatiana: Nereye harcadığınız...). Dikkatinizi doğru bir şekilde, 

şüphe duymadan ve tereddüt etmeden yönlendirerek. Neden? Çünkü şüphe ve 

tereddütler bilinçten kaynaklanır. Bilinç ise her zaman hesabınızdan bir şeyler çalmak 

için çabalayan bankacılar gibidir. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla ne kadar çok 

tereddüt, şüphe, dikkat dağınıklığı ve yolunuza çıkan başka ne varsa, istediğiniz 

sonuca ulaşma şansınız o kadar azalır. İşte Tatiana'nın dile getirdiği başarı formülü bu. 

Bundan daha fazlası değil. 

 

Tatiana: Bu çok ilginç. Sisteme sadece görüntüler aracılığıyla verebilirsiniz, 

kesinlikle hiçbir şeyiniz olmadan...  

İgor Mihayloviç: Ücretsiz. Ya da bir şey için pazarlık yapabilirsiniz. 

 

Tatiana: Ücretsiz, sadece aynı fonları vermek ya da almak için, sonuçta toplum için 

faydalı olan bazı çözümler. 
 

Igor Mihailovich: Kendinize. 
 

Tatiana: Kendinize, doğru.  

İgor Mihayloviç: Yani, topluma ve kendinize. Apexian'ları ele alalım. Tamam mı? 

Ruhsuz yaratıklar, başkasının Allat'ından, kelimenin tam anlamıyla antiallat'tan, 



muazzam bir uygarlık kurmayı başardılar, böyle bir gelişmişlik seviyesine ulaştılar ve 

milyonlarca gezegeni kendi mülkiyetlerine aldılar. Bu önemli bir sonuç değil mi? 

Ve ya onların başarıları? Sonuçta, her şeyi toplu olarak diyelim ki büyük bir cüzdanda 

topladılar ve ihtiyaç duyduklarını sistemden satın aldılar. Neden? Çünkü birlik 

olmuşlardı. Onlar bir bütündü. Evet, ruhsuz bir birim, ama can verilmiş. Bu ilk nokta. 

Buna ek olarak, can verilmiş ve ruhla dolu olan biz insanlardan farklı olarak bir 

topluluk, yani bir birlik oluşturmuşlardı. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu çok ilham verici, özellikle de Yaratıcı Toplumun inşası 

bağlamında, Allat'ın bu güçlerine kesinlikle sahip olan, (İgor Mihayloviç: Evet. 

Kesinlikle mümkün) onu antiallat'a veya en saf enerjiye dönüştürebilen insanlar için. 

(İgor Mihayloviç: Sorunun ne olduğunu biliyor musunuz?) 

 

İgor Mihayloviç: En saf enerji. Ve insan uygarlıkları çok daha hızlı gelişir. İnsanlığı 

kendilerinden başka hiçbir şey engelleyemez. Sorun ne biliyor musunuz? Bizi 

dinleyenlerin bilinci, gerçek şeylerden değil de bilim kurgudan bahsettiğimizi sanmaya 

başlıyor. İnsanların bilinci "Kanıtla, göster" gibi taleplerde bulunmaya başlıyor. 

Arkadaşlar, bu birçok kez kanıtlandı. Şu Apexianlar hakkında. Bir keresinde 

videolardan birinde insanlığın, insanlığımızın kölelik içinde olduğunu söylemiştik. Ve 

eğer Anunnaki olmasaydı, insanlık hala bu enerjinin jeneratörleri olacak, en zor 

koşullar altında Apexianların kölesi olacaktı. İnsanlara bunun için ihtiyaçları var. 

Görevlerini çözmek için sadece pil olarak. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir keresinde insanların Sevgi içinde, Tanrı korkusu içinde 

değil, Sevgi içinde yaşadıkları köylerde, savaşların olmadığı köylerde (İgor 

Mihayloviç: Doğru), Allat güçlerinin daha fazla yoğunlaştığını söylemiştiniz... 

 

İgor Mihayloviç: Basitçe anlatalım. Şehirden uzakta bir köyü ele alalım, yaşayan bir 

köy diyelim. Öyle değil mi? Yani, bir insan topluluğunun olduğu ve oradan kaçmak 

istemeyen yeterli sayıda genç insanın bulunduğu, ancak insan sayısının sınırlı olduğu 

bir yer - o yerde bir Allat kitlesi var. Ve bir şehri ele alalım - bir antiallat kitlesi. 

 

Tatiana: Bir sürü insan.  
 

İgor Mihayloviç: Bir sürü insan. Ama neredeyse Allat yok. Formül budur. 
 

Tatiana: İşte bu yüzden Yaratıcı Toplum'da asıl olanın yaşamın değeri olması, 

savaşların olmaması çok önemlidir.. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve bilinç tarafından manipülasyon olmayacak. Önemli olan 

da bu. 

 

Tatiana: ...ve sonuç olarak, çok büyük miktarda enerji olacak. 

 

İgor Mihayloviç: Sahte imgeler empoze edilmeyecek, çifte ya da üçlü standartlar, 

yalanlar ya da hileler olmayacak. İnsan, tıpkı Apexianların yaptığı gibi, dikkatleri 



üzerlerine çekmek ve daha sonra bu dikkatleri kendi çıkarları için kullanmak amacıyla 

sömürülmeyecek. Kimin böyle şeyler yaptığını söylemeyeceğim ama hepiniz bunun 

çok iyi farkındasınız dostlar. Bu prensipler altı bin yıl önce kullanıldı ve bugün hala 

kullanılıyor. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biraz da Yaratıcı Toplum'dan bahsedecek olursak, 

insanların şöyle bir kaygısı var: "İnsanların aslında yapay zekâdan ne farkı var?" 

Çünkü robotlaşmanın bazı insanlar için baskılayıcı bir sorun olduğunu anlıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, daha basit cevap vereceğim. Şu anda çok ilginç 

bir konumuz var. İlk defa bunun hakkında bu kadar açık konuşuyoruz. Şöyle 

söyleyeyim arkadaşlar. Bir insan kendine Hayat satın alabilir, kendine zenginlik, güç 

ve istediği her şeyi satın alabilir. İnsan yoksulluk ve hastalıklar dahil her şeyi satın 

alabilir. Yapay zekâ ise hiçbir şey satın alamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allat'a 

sahip değildir ve antiallat'a sahip değildir. O sadece bilinçtir. Sistemin bir parçası 

olarak bizi manipüle edebilir ve bize ait olanı harcamaya zorlayabilir ama kendisinin 

hiçbir şeyi yoktur. Boş bir banka hesabı gibidir, hiçbir şey satın alamazsınız. 

 

Tatiana: Ve yapay zekanın hayal gücü yok elbette. Bu ilginç, çok ilginç. 

 

İgor Mihayloviç: Aynen hayvanlar gibi.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, gerçekten de önerdiğiniz şey çok ama çok ilginç. Eğer bu 

proje hayata geçirilirse, grubun senkronizasyonu ve bu grubun hazırlanması da dahil 

olmak üzere önümüzde çok fazla iş olduğu açık. Bu ne kadar zaman alır? 

 

İgor Mihayloviç: Gerçekten de çok fazla iş var. Öncelikle beşer kişiden oluşan bu iki 

çalışma grubunu seçmek için çok fazla insana ihtiyaç var. Sonra onları eğitmemiz 

gerekiyor. Aynı zamanda ilginç olan ne biliyor musunuz? Aynı teknolojiyi ve eğitimli 

insanları kullanarak onların yaptıklarının aynısını yapmak, kontrol etmek ilginç. Tabii 

eğer onları bulabilirsek. Her durumda onları eğitmek zor değil dostlarım. 

 

Tatiana: Böyle bir grubu hazırlamak ne kadar sürer? 

İgor Mihayloviç: Bir grubu hazırlamak için mi yoksa tüm projeyi uygulamak için mi? 

Burada bir fark var. Örneğin bu projeyi bir gösteri olarak ele alırsak, neye ihtiyacımız 

var? Yine, insanların seçimi ve mekanların hazırlanması gibi - bunların hepsini 

saymıyoruz. Diyelim ki bir grubumuz var, tesisimiz var, hazırız ve başlıyoruz. 

İnsanları eğitmek dört ila yedi ay sürüyor, bu eğitim ve artı iş için. Ortalama olarak, 

yaklaşık iki yıl sürdüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bu süre zarfında ne 

görebiliyoruz? İnsanlar ne ölçüde değişiyor, diyelim ki bu bilgi ve beceriler bir insanın 

kendisini, yani o operatörleri ne ölçüde değiştiriyor. Bu da ilginç olabilir. 

 

Tatiana: Aynı zamanda grubun senkronize olması için kendi üzerinde çalışmak 

anlamına da geliyor. 

 



İgor Mihayloviç: Tabii ki, günlük olarak kendi üzerinde çalışmak. Elbette. Birçok 

konu var. 

 

Tatiana: Tabii ki, bilinç kesinlikle böler. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bu da ilginç. Bir şovun unsurları gibi... eğer bu taraftan 

yaklaşırsak. Ama diyelim ki gerçekten bazı teknolojik atılımlar yapmak, çalışmak ya 

da başka bir şey açısından yaklaşırsak, örneğin Ahnenerbe'de çalıştıkları gibi. Aslında 

hepsi kapalıydı, şov için değildi, kim ne derse desin, yine de iki yıl sürdü. Yani, grubu 

seçmeleri ve hazırlamaları, grubun diyelim ki bu fonları nasıl yoğunlaştıracağını, 

pazarlık yapmayı ve ihtiyaç duyulan şeyleri satın almayı öğrenmesi; bu da önemli. 

 

Tatiana: Bu ilginç. 
 

İgor Mihayloviç: Bu ilginç tabii ki. Gerçekten deneyebiliriz, bilmiyorum, teknik bir 

konuyu ele alalım, sadece bunu. Açıkçası, bir TV kanalı içinse bir şov için ilginç değil, 

ama diyelim ki uzaya meraklı olanlar veya bunun gibi bir şey için, bazı üretim devleri 

için, örneğin yerçekimine karşı veya yerçekimi motorları. Tamam mı? Aslına 

bakarsanız, bir anti yerçekimi motorunun sadece anti yerçekimi değil, aynı zamanda 

bir yerçekimi motoru olduğunu söylemek doğru olur. Yani, daha doğru bir ifadeyle, 

bir yerçekimi motoru, bir antiyerçekimi motor değil. Yerçekimsiz ortam kavramı onun 

uçamayacağını ima eder. Günümüzdeki tüm motorlar antiyerçekimi motorlardır, öyle 

diyelim. Çünkü onları hızlandırmadığınız sürece uçmazlar. Yine de orada belli yasalar 

var, önemli değil. 

 

Ama bazı yeni fiziksel yasalarla çalışan uçaklar tasarlamayı deneyebiliriz. Değil mi? 

Bu gerçekten ilginç. Ama, silahlar değil, arkadaşlar, bu ilginç değil. Başka bir şey 

olabilir, bazı teknolojik çözümler ya da başka bir şey. Bu ilginç olurdu. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu operatörlerin herhangi bir teknik beceriye, bilgiye ya da 

başka bir şeye sahip olması gerekiyor mu? 

İgor Mihayloviç: Hiçbir şekilde, bu kabul edilemez. Mesele şu ki, operatörler, 

özellikle de irtibat kişisi, hatta gruptan biri teknik bilgiye veya ilgili teknik eğitime 

sahipse, bilgileri müdahale edebilir. Yani, bilinç bunu kullanabilir, bilirsiniz: fazla 

fiyat vermek, yeniden satılmış - sahte bir paket gibi. Siz dikkatinizi vereceksiniz, ama 

paket sahte olacak. Bu nedenle, tabii ki bir tür teknolojiden ve teknik çözümlerden 

konuşuyorsak, bunların hepsi daha çok beşeri bilimlerle ilgilenen insanlar olmalıdır. 

Bu çok önemli. 
 

Tatiana: Sistemden nasıl satın alacaklar? Aslında, teknik bir grup olmalı...   

 

İgor Mihayloviç: Bu zaten, özür dilerim, şey için değil... 

 

Tatiana: Halka açık tartışma.  



İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ve yine, bu öğrenme süreçleri, başka bir şey, 

gösterilemez. Bunu bir dizi şeklinde yapsak bile, bilirsiniz, The Real World gibi, sezon 

iki, üç, beş, on ve benzeri, öğrenme sürecini yine de gösterebiliriz, ancak tam olarak ne 

söylendiği ve öğrenildiği maalesef halk için değildir. 

Ama ne aldıklarına gelince, bir nevi... Ama yine "ne aldıkları" - bunu inceleyen bir 

grup analist olmalı ve eğer gerçekten ciddi projeler üzerinde çalışıyorlarsa, bunun halk 

için olmadığı açıktır. Görüyorsunuz, bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bence bu 

yönetilebilir bir şey. İlla ki yerçekimi motorlarına mı ihtiyacımız var? Örneğin yeni bir 

kızartma tavası olabilir. Bu daha ilginç, değil mi? Bazı formüller. 

Tatiana: Evde faydalı olur ve daha fazla sponsor olur. 

İgor Mihayloviç: Evet, evde faydalı olur. Yüzde yüz. Her ev hanımı bu projenin 

sponsoru olabilir. Değil mi? Özellikleri belirleyecekler ve eğer böyle bir şey varsa ve 

Evren'de onu satın alacak biri varsa, bırakın satın alsınlar. Neden almasınlar ki? Ama 

biliyorsunuz şaka şakadır, yine de bir gösteri şeklinde düzenlenebilir, ilginçtir. Sadece 

karşılığını vermesi için, diyelim ki, reklam ya da başka bir şey olabilir. Bu biraz 

doğaçlama, çaresizlikten. Bilirsiniz, sponsorların daha da fakirleşmemesi için bunu 

karşılayacak bir şeyler bulmalıyız.  

Ama daha derinlemesine bakarsanız, aslında ne gibi bir değeri olabilir? İnsanlara 

dünyamızın sadece bu gezegenle sınırlı olmadığını gösterebilir. Dünyamız bilincimizin 

bize gösterdikleriyle sınırlı değil. Dünya çok daha ilginç ve çeşitli. Ve çok büyük. 

İçinde pek çok, altını çiziyorum, pek çok farklı zeki varlık var. Ve bu çok ilginç. Bir 

başka önemli şey daha var. Bu, her gün boşa harcadığımız dikkatin değerini 

gösterebilir. Bu da çok önemli. Anlıyor musunuz? Yani, insanlar için faydaları büyük 

olabilir. Ne yazık ki tüm bunları üstlenemeyiz, bizim için doğru zaman değil. Ne 

yapabiliriz ki? 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Bu konuşma, videolardan birinde - Hayata Ekonomik 

Tutum - söylediğimiz gibi, dikkatin ne kadar büyük bir değer olduğunu ve ne kadar 

önemli olduğunu zaten gösteriyor  

İgor Mihayloviç: Dikkat, bir insanın sahip olduğu en değerli şeydir. Bir insan ne 

kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kazanmaya çalışırsa çalışsın, dikkatin yanında hiçbir 

şeydir. Dikkatimiz bize Hayat verebilir, ama aynı zamanda onu elimizden de alabilir. 

Bu nedenle dikkatimizin gücüne çok dikkatli davranmalıyız. Bu gerçekten böyledir. 

Yine de, biliyorsunuz, Allat'ımızın bu gücünü antiallat'a dönüştürmeden ve burada bir 

şey arzulamadan, ne olursa olsun (gerekli olan hariç, öyle söyleyelim, gerçekten 

ihtiyacınız olan şey), onu Ruhsal Dünyaya yönlendirmek daha iyidir. Sevgi üretmek ve 

Hayat, gerçek Hayat kazanmak daha iyidir. Neden? Çünkü bu Evrende sahip 

olduğumuz her ne varsa, tüm Evreni fethetsek bile, bir Apexian sabah bize terlik 

getirse bile, inanın bana dostlar, bir insanın Hayat kazanarak elde ettiği o Dünyanın bir 

damlasına bile değmez. Kıyaslanamaz. O yüzden basit bir şeyle başlayalım. Dostlar, 



birbirimizi sevmeye başlayalım. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkür 

ederim. 

Tatiana: Teşekkürler, İgor Mihayloviç. Çok ilginç bir sohbet oldu, çok ilginç bir 

sohbet! 

 

İgor Mihayloviç: Sadece insanların sorduklarına cevap veriyoruz. Teşekkürler, 

dostlar. Burada olduğunuz için teşekkürler. Biz de arkadaşlarımıza yardım ettikleri ve 

insanları unutmadıkları için teşekkür ediyoruz. Genel olarak, burada olduğunuz için 

teşekkür ederiz, gerçekten. Ayrıca, bir dipnot. Ne kadar duraklatmaya çalışsak da bu 

videoda istenmeyen bir gürültü olabilir... Duyuyor musunuz? 
 

Tatiana: Kolay değildi.  
 

İgor Mihayloviç: Kolay olmadı. Toplantı kısaydı ama kaydetmek uzun zamanımızı 

aldı. Üzgünüm arkadaşlar, şu anda inşaatın tüm hızıyla devam ettiği, çok fazla 

gürültünün olduğu bir yerde kalmak zorundayız, hiçbir şeyin film çekme için 

uyarlanmadığı açık, ama bu önemli değil. Sizinle konuşma fırsatımızın olması çok 

daha önemli. Öyle değil mi? Diğer her şey gibi bu durum da geçecek. O yüzden 

dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Hepinize teşekkürler.   
 

 


