
GÜÇ VE ENERJİ 

 

Günümüzde insan için hangi enerjiler mevcuttur ve hangi enerjiler henüz keşfedilmeyi 

beklemektedir? Güç nedir ve enerji nedir? Birleşik bir insan uygarlığının gelişim 

aşamaları. Bir insan uygarlığı gelişiminde hangi seviyeye ulaşabilir? Birleşik bir insan 

uygarlığının gelişiminde insan dikkati nasıl bir rol oynar? İnsanın enerji ve güç 

yapısının özellikleri. Sadece bunlar değil, daha birçok konu İgor Mihayloviç 

Danilov'un katılımıyla Güç ve Enerji videosunda tartışılıyor. 

 

 

 

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

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda, insanlık olarak bir uygarlık haline gelir 

gelmez, maddi dünyayı temel parçacıklar seviyesinde kontrol etmemizi, insan sağlığını 

ve insan bedenini kontrol etmemizi sağlayacak güce sahip olabileceğimizi 

belirtmiştiniz. Bugün itibariyle, insanlık olarak bu güce sahip değiliz ve bilimimiz bir 

gözlem bilimidir, yaratım değil. Şu anda enerjiyi işletiyor ve manipüle ediyoruz, ama 

gerçek gücü değil. Gerçek gücün ne olduğunu bilmiyoruz. 

 

Bu yüzden bazı fizikçilerin itiraz edebileceğini ve "Nasıl oluyor da enerjinin ne 

olduğunu bilmiyoruz? Nasıl oluyor da gücün ne olduğunu bilmiyoruz?" Ama gerçekte, 

bugün itibariyle, bu "güç" ve "enerji" kavramları yalnızca icat ettikleri ve 

gözlemledikleri olguları tanımlamayı mümkün kılan terimlerdir. Dolayısıyla bu nokta 

izleyicilerimiz için çok ilginç hale geldi ve "Eğer bu bir sır değilse, İgor 

Mihayloviç'ten gerçek gücün, insanlık olarak birleşik bir uygarlık haline geldiğimizde 

hakim olabileceğimiz gücün ne olduğunu açıklamasını isteyebilir misiniz? Aslında 

kastedilen neydi? Bu güç bir şekilde insan dikkatinin gücüyle mi yoksa Allat'ın 

güçleriyle mi ilgili?" 

 

İgor Mihayloviç: Bu kesinlikle bağlantılıdır. Ama burada, bir insan uygarlığı olarak 

güce sahip olabileceğimizi söylersek, diyelim ki sahip olabileceğimiz maksimum güç, 

o zaman uygarlık gelişiminin altıncı seviyesinden bahsediyoruz demektir. O zaman bu, 

diyelim ki insanlık için mümkün olan maksimum gelişmedir, yani bu muazzam bir 

güçtür arkadaşlar. Peki, bunu adım adım tartışalım (Tatiana: Hadi yapalım), çünkü 

böyle ilginç bir konumuz var. Ama sizi hemen uyarmak istiyorum, üzgünüm, konu 

biraz karmaşık, bu yüzden daha anlaşılır ve net bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. 

Şöyle diyelim, bu durumda muhtemelen metaforlar olmadan başaramayacağız. 

 

Bugün itibariyle, gerçekte, bir insanın sahip olduğu gücün tek tezahürünün dikkat 

olduğu noktasıyla başlayalım. Evet, dostlar, enerji olduğunu söyleyebiliriz, güç 

olduğunu söyleyebiliriz, ancak enerji ve gücü ve bunların ne olduğunu ayırırsak 

(birazdan açıklayacağız), o zaman bir insanın sahip olduğu ilk güç dikkattir. 



Dikkatimiz dış çevre üzerinde gerçekten ciddi bir etkiye sahiptir. Dediğimiz gibi, 

avlanan ve benzeri şeyler Vril'in gücüdür. Dikkat edin: Vril'in enerjisi değil, Vril'in 

gücü. 

 

Eski zamanlarda bile insanlar gücün ne olduğunu ve enerjinin ne olduğunu çok iyi 

anlamış ve ayırt etmişlerdir. Tarihe, çeşitli efsanelere dalar ve kolektif bir imaj 

yaratırsak, o zaman biraz hayal gücü kullanarak, dikkatli bir şekilde ifade edeceğim, 

günümüzde sahip olduğumuz bir enerji olduğu anlayışına varırız. Tamam mı? Sahip 

olduğumuz ne anlama geliyor? Onu üretebilir ve kullanabiliriz: elektrik enerjisi, 

elektromanyetik enerji ve diğerleri; termal enerji, onu nasıl çıkaracağımızı biliyoruz ve 

hatta nükleer enerji. Bugüne kadar nükleer enerjinin ne olduğunu gerçekten anlamadık. 

Ama tabiri caizse onu kullanabiliyoruz. Öyle değil mi? Atom bombalarımız ve çeşitli 

nükleer santrallerimiz var, sadece termik santraller değil... 

 

Tatiana: Bir reaktör?  

 

İgor Mihayloviç: Evet, bir reaktörde, ısıyı serbest bıraktıkları, belirli koşulları 

yarattıkları ve sonunda elektrik enerjisi ürettikleri yerde. Ve bakın: sonunda elektrik 

enerjisi elde etmek için nükleer enerji harcamamız gerekiyor, değil mi? O zaman 

kullandığımız bu enerjiler nedir? Bu iyi bir soru mu? 

 

Tatiana: Onların doğası nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Şöyle bir hayal kuralım arkadaşlar, sadece 

açıklığa kavuşturmak için. Petrol gibi bir şey alalım ve ısıtma yoluyla onu 

fraksiyonlara ayıralım. Daha hafif ve daha saf olan petrolün en üstte, en kirli olanın ise 

en altta olduğu açıktır: siyah petrol, katran ve bunun gibi şeyler, temelde her türlü şey, 

bu kir. En düşük bileşen olan enerji, bozunduğunda ne elde ederiz? 

 

Tatiana: Elektrik. 

 

PETROL FRAKSİYONLARI 

(UYGULANDIKLARI YERDE) 

GAZ (sıvılaştırılmış gaz) 

PETROL (benzin) 

KEROSEN (jet yakıtı) 

GAZ-YAĞı (dizel yakıt) 

SİYAH YAĞ (katran, asfalt) 
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NÜKLEER ENERJİ 



İgor Mihayloviç: Sadece bu nükleer reaksiyonlar da değil. Yani enerjiyi güçten 

alıyoruz. 

 

Tatiana: Bu en düşük fraksiyonun bozunmasından. 

 

İgor Mihayloviç: Gücün en düşük fraksiyonu. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi yukarı 

doğru çıkıyoruz. Dikkatimiz bir güç müdür? Evet, gücün gerçek bir tezahürüdür, 

çünkü çevreyi etkileyebilir. Aradaki farka bakın: enerjiyi kullanarak çeşitli 

manipülasyonlar yapabiliriz, ama yaratamayız. Mesele de bu zaten. Enerjinin yaratıcı 

bir özelliği yoktur, oysa güç tam olarak enerjiden farklıdır, çünkü insanın yaratmasını 

sağlar. Sadece değiştirmeyi değil. 

 

Enerjiyi kullanarak çevreyi ve diğer pek çok şeyi değiştirebiliriz. Değil mi? Yıkıcı bir 

karaktere sahip olabilir ya da bir şeyler inşa edebilir, yapabilir, bir nevi yaratabiliriz. 

Ama dikkatimiz sayesinde bile tam olarak meydana gelen şekilde etkileyebiliriz, bu 

durumda, kendimizi tekrar etmeyelim ve sadece diyelim ki, önemsiz bir fizik 

deneyimiz var, bir parçacık dalgaya dönüştüğünde veya bir dalga gözlemlediğimiz 

gerçeğinden dolayı bir parçacığa dönüştüğünde, diyelim ki gözlemlemezsek, bir dalga 

oluşur. Değil mi? Yani bu basit ve açık bir örnek, ama Evrenimizin sadece birileri 

içinde yaşasın ve birileri onu gözlemlesin diye var olduğunu gösteriyor. Eğer 

gözlemciyi ortadan kaldırırsak, kulağa ne kadar tuhaf gelirse gelsin, gücün en düşük 

bileşeni en yüksek bileşeni de yok eder. Deyim yerindeyse, eğer kimse 

gözlemlemiyorsa herhangi bir nesnenin anlamı yoktur. 

 

Tatiana: İlginç. 

 

İgor Mihayloviç: Tüm mitlerin, efsanelerin ve diğer her şeyin özünü dikkatlice 

oluşturmaya çalışıyorum. Ve sırada ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? 

Sırada ne olduğunu düşünelim. 

 

Yaratıcı Toplumu inşa edersek bizim için açığa çıkacak olan enerji, enerji bile değil, 

güçtür. Dönüşümün gücüdür. Bu gerçekten de bugünlerde bir uygarlık olarak, tekrar 

ediyorum, bir uygarlık değiliz, bir topluluk olarak, bilimsel burnumuzu sokmaya ve 

onu incelemeye çalıştığımız bir şeydir. Değil mi? Bu, temel parçacıkların ya da mikro 

dünyanın dünyası diyelim. Evet, gözlemliyoruz, evet, henüz hiçbir şey anlamıyoruz 

ama makro dünyadan, enerjinin var olduğu o dünyadan kesinlikle farklı olan bazı 

yasalar görüyoruz. Ve bakın, orada güç var ve tüm bu bağlantılar daha çok güçle ilgili, 

oysa bu dünyada kullandığımız enerji daha büyük nesneleri hareket ettiriyor... Peki, ya 

da daha büyük ya da daha iyi bir anlayış için şu şekilde ifade edelim. Örneğin, bu 

enerjinin fillerin hareketini kontrol ettiğini karşılaştıralım. 

 

Tatiana: Böyle kaba bir madde. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, kaba madde. Bu arada, örneğin fillerimiz karıncalardan 

oluşuyor. Yani bir yığın karınca bir araya geliyor ve bir fil oluşturuyor. Çok açık, değil 

mi? Karıncalardan oluşan böyle bir fil var. Yani güç karıncaları kontrol ediyor. 



Onların şu ya da bu şekle girmelerini, yaşamalarını ve gücü işleyerek enerji açığa 

çıkarmalarını sağlıyor. Ve belli yaşam ya da varoluş biçimlerinin, gücü işleyerek, 

deyim yerindeyse, enerji açığa çıkardıkları ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, filleri 

manipüle etmeyi öğrendik ve şimdi karıncaların yaşamını gözlemlemeye çalışıyoruz. 

İşte karşılaştırma bu. 

 

Ve eğer birleşirsek, tek bir uygar dünya inşa edebilirsek, uygarlığımız o kadar yüksek 

olacaktır... Bu arada, bugün itibariyle bu olasılığı sadece Yaratıcı Toplumu inşa 

ederken görüyoruz. Diyelim ki bu bizim fikrimiz, ama belki birileri Yaratıcı 

Toplumdan daha iyi bir şey bulur ve başka parametrelere dayalı birleşik bir uygarlık 

inşa etmeye başlarız. Kim bilir? Her şey olabilir. Değil mi? Yani, bir uygarlık haline 

geldiğimizde, sadece enerjiyi değil, filleri değil, gücü, yani karıncaları da manipüle 

edebileceğiz. Bu az çok açık, değil mi? Ve bu sadece gelişimin ilk gerçek aşaması. 

  

Tatiana: En düşük fraksiyon. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, aynen öyle. Ve bu uygarlığın ilk aşamasıdır. Uygarlık 

gelişiminin ikinci aşamasında ne elde ederiz? Bu da ilginç. Burada geri dönmemiz 

gerekirken, siz ve ben, uygarlığın ilk basamağı başarıyla geçtikten sonra tırmanması 

gereken bir sonraki basamağın zaten çok daha karmaşık veya daha saf bir enerjiyi 

manipüle etmemize izin verdiğini söylemiştik. Ancak basamaklar büyüklük sırasına 

göre farklıdır. İlk basamaktan ikinci basamağa kadar, bir büyüklük sırası kadar 

gelişmeliyiz. Bu çok ciddi, çok büyük bir adım. Ama aynı zamanda daha saf bir enerji 

elde ederiz. 

 

Örneğin dizel yakıt diyelim, petrolü düşünürsek. Bu, özür dilerim ama artık katran 

değil, bu yakıt. Ve fırsatlarımız daha da genişliyor. Böylece her şey gelişimin altıncı 

seviyesine kadar çıkıyor. Burada bazı nüanslar var. Ayrıntılara girmeyeceğiz, ama 

diyelim ki bir uygarlık olarak gücümüz var, parçacıkları manipüle edebiliyoruz. 

Bedenlerimizi istediğimiz gibi yaratabilir, şekillendirebiliriz. Kesinlikle sağlıklı 

olabiliriz, günümüz anlayışında neredeyse hiçbir şeyden kendimiz için yiyecek 

yaratabiliriz: çöpleri geri dönüştürüyoruz ve istediğimiz her şeyi yaratıyoruz; bundan 

çok bahsettik ve umarım arkadaşlarımız bunu izlemiş ve görmüşlerdir ve çoğaltıcıların 

ne olduğunu ve benzerlerini anlamışlardır. O kadar da zor bir şey değil.   

 

Bugün itibariyle modern bilimimiz bile dünyanın nasıl düzenlendiğine dair bir anlayışa 

sahip ve pek çok insan bu seviyede nasıl manipüle edileceğini öğrenmek ve bir şeyler 

yaratmak için gücü nasıl elde edecekleri konusunda çalışıyor. Ve belli bir başarı da var 

diyebiliriz. Aslında bazı alanlarda parçacıkları kullanmaya, onlarla belirli 

manipülasyonlar yapmaya başladık bile. Küçük atılımlar var ve modern bilimde bile 

küçük bir anlayış var diyebiliriz. Peki buradaki nüansın ne olduğunu biliyor musunuz? 

Evet, bunu yapabiliriz ama canlı bir sinek bile yaratamayız, en küçük bir sivrisinek 

bile. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, sadece nesneler.  

 



İgor Mihayloviç: Evet. Bir kabiliyete sahip olacağız... İşte basit bir örnek. Bu yıl 12 

Kasım 2022'de gerçekleşen forumu hatırlayalım. Tamam mı? İyi, harika bir forumdu. 

Ama bazı insanlar öfkelendi. Neye öfkelendiklerini biliyor musunuz? Filmde bir ev 

kadınının çoğaltıcıdan bir ıstakoz çıkarıp eşine ikram ettiği bir sahne var. Sonra adam 

fikrini değiştiriyor ve farklı bir yemek istiyor. Bunun üzerine ev hanımı ıstakozu alıp 

geri dönüştürücüye atıyor. 

 

Bir ev hanımı hakkında filmden alıntı 

 

- Katrina, kahvaltıda ne istersin? 

- Krep! 

- En sevdiğin reçelle mi? 

- Evet! 

- Ve fırında ekmek. 

- Ben de... en sevdiğim salatadan alacağım. Alex, sen ne alacaksın? 

- Istakoz alacağım. 

- Kahvaltıda mı?! 

- Neden olmasın? 

- Istakoz! 

- Istakoz mu o?! Aman Tanrım, çok çirkin! 

- Hayır, biftek yemeyi tercih ederim. En azından ben alışkınım. 

 

İgor Mihayloviç: Bu yüzden insanlar öfkelendi, bir nevi hayvan savunucuları: "Bir 

hayvanı alıp nasıl parçacıklara ayırabilirler?" İnsanlar bunun canlı bir yaratık 

olmadığını bile düşünmediler. Bu ıstakozun birebir kopyası. Ama bu ıstakoz hiç 

doğmadı, denizde ya da başka bir yerde hiç yaşamadı, sadece besinlerle, tüm 

elementlerle yüzde 100 tutarlı bir ürün. 

 

Tatiana: Pişmiş olarak doğdu, doğrudan tabağa kondu. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Çoğaltıcıda, doğru. Bu parçacıkların tam olarak gerekli 

pozisyonu alması nedeniyle, bilgi ve kopyası nedeniyle, deyim yerindeyse. Nasıl 

sonuçlandığını görüyorsunuz. 

 

Günümüzde olduğu gibi, doymamız için her seferinde canlı bir ıstakozun alınıp 

öldürülmesi gibi değil. Ama bu yalnızca parçacıkların bir birleşimidir. Evet, güce 

dayanıyor, ama belli bir enerjiyle yüklü ve kendine has çok önemli özellikleri var, 

diyelim ki bizim anlayışımıza göre besleyici özellikleri var, ama biz o ıstakozu 

yediğimizde, onun kimyasal reaksiyonu bizim biyolojik dokumuzun yaşamasını 

sağlıyor. Ve bakın: sadece parçacıklardan bir ıstakoz oluşturduk, oraya enerji ekledik, 

bilgi ekledik ve o artık sadece parçacık değil, bedenimiz için çok besleyici ve gerekli 

bir ürün. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 

 

Ve insanın ne kadar karmaşık bir şekilde düzenlendiğine bakın, sadece insan değil, 

tüm Evren gerçekten de çok karmaşık bir şekilde düzenlenmiştir. Her parçacık yerli 

yerindedir. Buna kaos demek imkansızdır. Herhangi bir değişiklik öncelikle bu 



parçacıkların konumunda bir bozulmaya neden olur ve ardından çeşitli tezahürler 

görürüz. Evet, bedenimizde olduğu gibi, bazı kimyasal toksinler üretilir ve tıp 

doktorları bizi tedavi eder ve bu toksinleri gidermeye çalışır. Yine daha büyük yapıları 

tahrip eden serbest radikaller ortaya çıkıyor. Bu neye sebep oluyor? İnsan bedenindeki 

tüm sistemlerin veya organların çeşitli hastalıklarına. Ve sağlık hizmetleri yine 

bununla savaşmaya çalışıyor. Bunun ne kadar ilginç olduğuna bir bakın. 

 

Bu arada, tüm bunları neyin düzene soktuğunu biliyor musunuz? Bilgi. Bugün 

itibariyle en gizemli şey bu. Ve bizim gelişim seviyemiz için neredeyse erişilmezdir. 

Neden? Evet, uygarlık gelişiminin ilk seviyesine ulaştığımızda bu güce sahip 

olabileceğiz. Ama bu güç neyin içinde? Basit bir soru. Siz ne düşünüyorsunuz? 

 

Tatiana: Bilginin içinde. 

 

İgor Mihayloviç: Kelimenin tam anlamıyla bilgiyi manipüle etme becerisi. Oysa 

bilgiye sahip olmak güce sahip olmaktan çok daha önemlidir. Neden mi? Güce sahip 

olsak bile bilgiyi kontrol edemiyorsak, güç anlamsızdır. Bugünlerde olduğu gibi. Yani 

güce sahibiz arkadaşlar, Allat'ımız var, pranamız var, dikkatimizin muazzam bir gücü 

var gerçekten ve onu nasıl biriktireceğini, toplayacağını ve onunla ne yapacağını 

bilenler için çok önemli. Ancak bilgi olmadan, dikkatimizin gücünü basitçe dağıtırız, 

onun ne kadar değerli olduğunu anlamaz veya fark etmeyiz. Gelecekte bize gerçekten 

olumlu sonuçlar getirecek, hayatımızı ve tüm uygarlığın hayatını daha harika kılacak 

bir şeye yatırım yapamayız. Bakın, bu sadece bilginin değerini anlamamaktan 

kaynaklanıyor. Ve dikkatimizin değerli olduğunu bilmeden, onu her yere ve her yere 

dağıtıyoruz. 

 

İşte burada bir fenomen ortaya çıkıyor. Basit bir şekilde açıklayacağım. Günümüzde 

neden bu kadar büyük bir aptallık yaşanıyor? Çünkü biz onu dikkatimizin gücüyle 

destekliyoruz. Sistemin ise umurunda değil. Dünyayı seçimlerimizle şekillendiriyoruz 

ve bu doğru arkadaşlar. Size basit bir örnek vereyim. Bugünkü konuşmamızın konusu 

değil, ama umarım insanlar için daha anlaşılır olur. Mesela bize bir yerlerde bir 

düşman olduğu söyleniyor. "Düşman" var, "düşman" var, "düşman" var, 

"savaşmalıyız" var vs. ve biz dikkatimizi savaşa vermeye başlıyoruz. Bir savaş 

kesinlikle gerçekleşecek. Neden? Çünkü biz onu dikkatimizin gücüyle oluşturduk. 

Sistem ise gerçekleştiğinde daha fazla fayda elde edeceğini hesapladı. 

 

Ya da başka basit bir örnek daha var. Örneğin, birisi bize (politik olarak doğru ve 

insan ırkının çoğul cinsiyetlerine karşı kibar olmak için dikkatli bir şekilde ifade 

edelim)... diyelim ki, birisi bize tamamen tutarsız olan bir fikri dayatıyor... yani, bu 

basitçe aptallıktır. Hepimiz bunu algılar ve şöyle deriz: "Bu tam bir aptallık, bu tam bir 

ahmaklık. Bu kabul edilemez." Diyelim ki herkes kulaklarını yeşile boyasın, sadece 

kulaklarını yeşile boyasın. Tamam mı? Diyoruz ki, "Bu aptallık, çok saçma. Hepimiz 

palyaço gibi mi olacağız?" Ve herkes bunun hakkında düşünmeye, konuşmaya ve 

birbirlerine aktarmaya başlıyor. Daha sonra hepimiz kendimizi yeşil kulaklı hayal 

etmeye başlıyoruz. Ve orada kulaklarını yeşile boyayan ilk insanlar ortaya çıkıyor. 

Sonunda, yeşil kulaklar olmadan dışarı çıkmak etik dışı ve uygunsuz hale gelir, insan 



imajına uymaz ve sonunda dostum, boyasız kulaklarla dışarı çıkarsan, hoşgörüyü ihlal 

ettiğin ve insan imajına uymadığın için hapse atılabilirsin. 

 

Her şeyin ne kadar basit olduğuna bir bakın. Ve aslında bunu oluşturan bizim 

dikkatimizdir, birinin aptallığı değil. Birinin kafasındaki aptallık da belirli nedenlerden 

dolayı ortaya çıkar ve en önemli nedenlerden biri sistemin yemek istemesi, çok 

doyumsuz olması ve çoğunlukla dikkatimizden beslenmesidir. Her şeyin ne kadar basit 

olduğuna bakın. Görüyor musunuz? (Tatiana: Ve muazzam sorumluluk artıyor.) Bu 

olayları kendimiz için şekillendiriyoruz. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla, dikkatimizi 

doğru bir şekilde vererek ve iyi bir şey hayal ederek bunu yaratabiliriz. Bu gerçekten 

doğru. 

 

Diyelim ki her malın bir fiyatı var. Örneğin, eğer bir insan, ne bileyim, dikkatini tüm 

dünyanın kralı olmak için çok fazla yatırmak isterse, hiç kimse tüm dünyanın kralı 

olmayı başaramamıştır çünkü bu dünyanın kendi prensi vardır ve o rakipleri sevmez. 

Diyelim ki bir insan bir ülkenin kralı olmak istiyor. Evet, bunu başarabilir ama eğer bir 

kitle bulursa, onun gibi kral olmasını isteyen büyük bir kitle. Başka bir deyişle, onlar 

da ilgi göstermelidir. O zaman sistem onu kral yapacaktır. Bunu destekleyen bir kitle 

olduğunda her şeyin ne kadar basit olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte, hep 

birlikte Yaratıcı Topluma dikkatimizi verebiliriz. Değil mi? 

 

Tatiana: Böylece sadece bir kişi değil, tüm insanlar kendini iyi hisseder. Bu ortak 

noktaya dikkat çekmek için... 

 

İgor Mihayloviç: Ama hepsi iyi hissediyor. Ve sonra... Elbette. O zaman her şey 

dengelenir. Ve sonra muazzam fırsatlar elde ederiz, güce erişiriz. Ve sadece güce 

değil, bilgiyi kontrol etme yeteneğine de. Bu en önemli şeydir. Ve sonra, yine, bugün 

kahvaltıda yemek istediğimiz ıstakoz, tıpkı videodaki gibi. Tamam mı? Bu tamamen 

doğal ve gerçekçi hale gelir. Ancak ıstakoz canlı değil. Ama aynı zamanda aynı 

derecede besleyicidir ve hiçbir farkı yoktur. Ve bedenimiz için, diyelim ki canlı ve 

pişmiş bir ıstakoz gibi algılanır, aynıdır. Bu ilginç değil mi? 

 

Tatiana: İlginç.  

 

İgor Mihayloviç: Her şey bize, irademize ve doğru dikkat yatırımımıza bağlıdır. Her 

şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 

 

Tatiana: Çok ilginç, teşekkür ederim İgor Mihayloviç. Ve işte bir sonraki soru: hala, 

örneğin bir çoğaltıcı sayesinde uçabilecek bir sinek yaratabilecek miyiz? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. 

 

Tatiana: Hayır. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. 

 



Tatiana: Bu yasalara müdahale etmiyoruz.  

 

İgor Mihayloviç: Daha önce de belirttiğim gibi, müdahale edebilmeyi diliyoruz ama 

bu güce sahip olamayacağız. Bu canlı bir şey yaratma gücü. Oysa bu iken, özür 

dilerim, sadece hayal edin... basitçe ifade edelim. Uygarlık gelişiminin birinci, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü seviyeleri aslında çok yüksek bir seviyeye karşılık geliyor, şu 

anda hayal bile edemiyoruz ama ruhsuz uygarlıkların bile gelişebileceği bir seviye. 

Sen ve ben bir keresinde Apexianlar hakkında konuşmuştuk, diyelim ki, bazı insanlara 

bu biraz bilim kurgu ve benzeri gibi gelebilir, ama bu sadece cahil ve bu konuyu 

gerçekten incelememiş olanlar içindir, ama bilirsiniz, uzaylılara sadece kötülükten ya 

da şöyle söyleyeyim, aptallıktan inanmayanlar içindir. Kusura bakmayın dostlarım 

ama durum bu. 

 

Tarihimiz, geçmiş uygarlıkların gezegenimizde bıraktığı bu eserlerin ve diğer pek çok 

şeyin yanı sıra, bu gezegende "tanrıların" - Apexianların - var olduğunu göstermekte 

ve kanıtlamaktadır. Bu, bilirsiniz, kurbağa, kertenkele ve yılanın karışımı gibi bir 

şeydir, ama çok zekidir. Yani, bu çok zeki sürüngenler, sadece onlar değil, diyelim ki 

ruhsuz uygarlıklar, ama bizden çok daha zeki olan çok, çok zeki olanlar, bu insanlığa 

ne kadar saldırgan gelse de, sadece kaba maddesel Evrenin sınırlarına kadar 

evrimleşebilirler, öyle söyleyelim. 

 

Kaba madde ne anlama geliyor? Bu seviye, nasıl isterlerse istesinler, en fazla dördüncü 

seviye diyelim. İnsanlık dördüncü seviyeye kadar gelişebilir ve yine de deyim 

yerindeyse çok ruh-dolu olmayabilir ama yine de maddi bir ilgiyle, böyle bir 

önyargıyla kalabilir. Evet, insanlığın hala hata yapma olasılığı vardır. Eğer beşinci 

gelişim seviyesini, insanlık olarak ulaşabileceğimiz beşinci aşamayı ele alırsak, bu 

durumda fiziksel bedenler tamamen ortadan kalkar. İlginç değil mi? 

 

Altıncı seviyeye gelince, bu daha da yüksektir ama diyelim ki bir uygarlığın 

ulaşabileceği maksimum seviyedir. Bunlar varoluşun cisimsiz biçimleri, en yüksek 

olanları. Bu ne anlama geliyor? Buna bakmak da ilginç, değil mi? Bunun neden 

olduğu ve ne verdiği meselesinin kökenine bakarsak, o zaman bir septon, özür dilerim 

arkadaşlar, yine ALLATRA FİZİĞİNE dönüyoruz: dünyanın yapısı, her şey, tüm 

görünür dünyamız septonların gölgelerinin bir oyunudur. Bir septon şu şekilde 

düzenlenir: diyelim ki, ışık yaratan küçük bir Allat alevi var (bu bizim anlayışımız 

için, bu septon böyle tarif edilir) ve etrafında aynalar var. Değil mi? Ve bu aynaların 

oyunu gölgeler yaratır. Yani, uygarlığın gelişiminin dört aşaması gölgelerin 

manipülasyonudur. Bu ilginç, değil mi? 

 

MADDE 

MOLEKÜL 

ATOM 

ELEKTRON YAPISI (13 PO) 

HAYALET PO PARÇACIĞI 
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Tatiana: Evet, öyle.  

 

İgor Mihayloviç: Işığa gelince, beşinci ve altıncı aşamalarda ışığı (ilk başta zayıf ışık 

ve daha sonra güçlü ışık) manipüle etmeye başlayacağız ya da şöyle diyelim, manipüle 

edebileceğiz. Gelişimin altıncı aşamasında saf Allat'ı manipüle etmiyoruz, hayır, 

burada hala sınırlı durumdayız ve saf Allat'ı manipüle edemiyoruz ama bu zaten 

oldukça... deyim yerindeyse gücün en yüksek kısmı. 

 

Yani burada, diyelim ki, bir uygarlık olarak kendimizi gerçekleştirmemiz (Tatiana: 

Kendimizi gerçekleştirmemiz ve gelişmemiz için) için ne kadar bağımlı olduğumuzu 

ve ne gibi fırsatlar yaratıldığını ve ne gibi fırsatlar elde ettiğimizi doğrudan görüyoruz. 

Dolayısıyla, en ilginç şey, bir uygarlık olarak, diyelim ki canlı bir sineği, en küçük bir 

sivrisineği bile ancak gelişimin beşinci aşamasına ulaştıktan sonra yaratabilecek 

olmamızdır. Bu ilginç mi? 

 

Tatiana: Işığın kendisini manipüle ederek. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Yoktan bir şey yaratabileceğiz. Bu ilginç mi? 

 

Tatiana: Ancak, Allat ile sadece özgür olduğumuzda karşılaşabiliriz, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Saf Allat, doğru. 

 

Tatiana: Kendimiz bu ışık olduğumuz zaman, göründüğü gibi. 

 

İgor Mihayloviç: Peki buradaki paradoks nedir? Ruhsuz varlıkları ruhla dolu 

varlıklardan ayıran nedir? Ruhsuzlar için Allat'a erişim kapalıdır. Diyelim ki, enerjinin 

saf, daha saf bir kısmını, hatta gücü, enerji değil, gücü alabilecekleri tek yer: birincisi, 

insan dikkati ve ikincisi, diyelim ki, bunu ruh dolu varlıklardan küçük, çok küçük 

dozlarda elde etmek. Dikkat, enerji maliyetleri ve her şey açısından daha da fazlasını 

verir ve temelde bu onlar için kabul edilebilir ve daha kârlıdır.   

 

Tatiana: Bu onlar için daha kârlı, daha ilginç. 

 

İgor Mihayloviç: Evet ama unutmamalıyız ki insan yapısı itibariyle çok ilginç bir 

varlıktır, gerçekten çok ilginçtir. Eğer düşünürsek, bir insanda ne vardır? Sonuçta, bir 

insanda prana vardır. Prana ise enerjidir. 

 

Tatiana: Evet, doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Prananın güce çok yakın sınırı var. 

 

Tatiana: Güce. 

 

İgor Mihayloviç: Bu, deyim yerindeyse, parçalanmaya başlayan o katrandır, bu 

şekilde ifade edeceğim. Anlıyor musunuz? Bu hem enerji hem de güçtür. Bununla 



birlikte, insanda saf Allat da vardır. Neden? Çünkü insanın içinde bir ruh vardır 

arkadaşlar. Ruh ise en saf Allat'tır. Dolayısıyla birincil karışım, gelişimin altıncı 

seviyesinde manipüle edebileceğimiz güç seviyesinden bile kesinlikle çok daha saftır, 

değil mi? Yani bu bizim Benliğimizdir (şahsiyet). Demek istediğim, Benlikler olarak 

bizler bu maddi dünyada mevcut olan tüm güçler arasındaki en saf gücüz. Benlik 

gücün bir tezahürüdür, sadece gölgelerle karışmıştır. Dolayısıyla, kelimenin tam 

anlamıyla, henüz kir olarak kalan gücün en saf Allat'ı manipüle ettiğini hayal edin. 

Yani, eğer biz... 

 

Tatiana: İlim bilmiyoruz... evet. 

 

İgor Mihayloviç: Din perspektifinden bakar ve bunu fiziğe çevirirsek (Tatiana: 

İblisler hakimdir), o zaman daha düşük fraksiyonlardan biri olan karışık bir şeyin 

aslında en saf olana hakim olduğunu göreceğiz. Bu gerçekten de... 

 

Tatiana: Anlayış olduğunda, anahtar olmadığında, Bilgi olmadığında, iblisler ne kadar 

hüküm sürüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ve siz ne olduğunuzu anlamadığınız zaman (Tatiana: Evet, doğru, 

onlar hükmediyor)... Elbette. Özellikle de Benlik olduğunuzu, aslında maddi dünyadan 

çok daha büyük ölçüde Ruhsal Dünyanın bir parçası olduğunuzu anlamadığınızda. 

Dolayısıyla burada, seçimimiz ya da seçme özgürlüğümüz tam olarak kim olacağının 

ve nasıl yaşayacağının kişi tarafından seçilmesidir. Her şey çok basittir. Bu nedenle, 

ruhsal yön çok önemlidir. 

 

Ruhsal Dünya ile etkileşimden aldığımız Sevgi tam olarak Allat'ın güçleridir, en saf 

güçlerdir. Ve Benlik bunları ne kadar çok alır ve biriktirebilirse, Benliğin kendisi de o 

kadar saflaşır, gölgelerden o kadar çok kurtulur. Bu aynaları fırlatıp atan bir septon 

gibidir ve bir ışık haline gelerek, basitçe Işığa dönüşür. Bu Işığın birleşmesidir. 

Anlıyor musunuz? Yani, bu çok ilginç. 

 

Ya da tam tersine, şeytanın kölesi olarak kalarak, bu aynaların daha fazlasını 

kendimize ekleriz, sadece gölgelere dönüşürüz, Işıkla bağlantıyı tamamen koparırız ve 

alt-benlikler haline geliriz. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Bu metaforlar ve 

açıklamalar için özür dilerim arkadaşlar, ama şunu söyleyelim ki bu konularda 

konuşmak her zaman zordur (Tatiana: Öyledir), bu yüzden mümkün olduğunca çok 

insan tarafından anlaşılabilmek için bu şekilde anlatmak zorundayız. Umarım bu 

açıklayıcı olmuştur. 

 

Sadece şunu söylüyorum: insan çok daha karmaşıktır. Onda prana vardır, onda Allat 

vardır ve insanda elektrik vardır, elektromanyetik tezahürler vardır, zayıf ve güçlü 

etkileşimler vardır. İnsan çok ilginç bir yapıdır. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir keresinde insanın ömrünü tür sınırının ötesine taşımak 

için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemiştiniz (İgor Mihayloviç: Elbette) ve 

insan bin beş yüz yıl bile yaşayabilir. Dolayısıyla insanlar bize şu soruyu da sordular: 



"Yaratıcı Toplum'da bir insanın hizmet ömrü ya da yaşam süresi ne şekilde uzatılacak? 

Sadece belli bir organı tamir ettirerek mi? Ama eğer bir organı onarmak mümkünse, o 

zaman bin beş yüz yıllık bu engeli aşabilir miyiz?" Başka bir deyişle, insan ömrü ne 

şekilde uzatılacaktır? 

 

İgor Mihayloviç: Anladım. Bu da ilginç bir soru. Bizim sınırımız bin beş yüz yıl. 

Bunu uzatabilir miyiz? Biraz uzatabiliriz. Biraz uzatmak mümkün ama çok değil. 

Hayatımız neye bağlı? Bugün itibariyle dünyamızda, diyelim ki birkaç bin yıl boyunca 

hiç kimse yaşlılıktan ölmedi. 

 

Tatiana: İnsanlar neyden ölüyor? 

 

İgor Mihayloviç: Hastalıklardan (Tatiana: Evet, bu arada, ölümlerin en önemli 

nedenleri hastalıklardır). Hastalıklar, yıpranma ve aşınma elbette. Prana tükendi, oysa 

mevcut prana miktarı aslında gerçek yaşımıza karşılık gelir. Pekala, pek çok insan 

"Yaşlanıyoruz, yerçekimi bizi etkiliyor, serbest radikaller bedenlerimizi tahrip ediyor" 

vs. diyecektir. Uygarlık ilk aşamaya ulaştığında, gücün en zayıf tezahürüne 

eriştiğimizde (ki bu karıncaları, yani parçacıkları tam olarak manipüle etmek anlamına 

gelir), fiziksel bedenlerimizi istediğimiz şekilde tamamen yenileyebileceğiz. Böylece, 

eğer sadece buna bağlı olsaydı, sonsuza kadar yaşayabilirdik. Sonsuza kadar yaşamak 

imkansız, ama en azından Evren ne kadar uzun yaşarsa, bedenlerimiz için kabul 

edilebilir koşullar yaratabildiğimiz sürece, o kadar uzun yaşayabiliriz. Değil mi? Ama 

mesele şu ki, biz sadece kimyanın, yani organik maddelerin tezahürlerini alıyoruz. 

 

Tatiana: Beden seviyesinde. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Çoğunlukla yediğimiz yiyeceklere, yiyeceklerden 

aldığımız enerjiye bağlıdır ama temel olan bu değildir. Temel olan, Doğu'da dedikleri 

gibi pranadır ve biz de ona genellikle prana deriz. İçsel matrisimizi ayakta tutan 

enerjidir, öyle diyelim; bu matrisin yaşaması, var olması ve benzeri şeyler için. Deyim 

yerindeyse biyo-alanımızı destekleyen şeydir. Öyle değil mi? Bunu ifade etmekten 

korkuyorum, biliyorsunuz, bazı arkadaşlarımız şimdiden "Üzerinde... bulunan bir 

hologram" demeye başladılar. Ve burada hologramın ne olduğu konusunda biraz farklı 

düşünüyorum. Bizim fiziğimiz açısından bir hologram (Tatiana: Bir tür insan kopyası, 

değil mi?) yapabileceğimiz açıktır, evet, yani bir insanın fotoğrafını çekmek ve bazı 

temel manipülasyonlar aracılığıyla, birkaç ışın aracılığıyla, onu üç boyutlu bir nesne 

olarak tezahür ettirmek ve burada onun üç boyutlu formunu görüyoruz. 

 

Oysa bir üst boyuta geçersek... Demek istediğim, yaşamımız üçüncü boyutun 

sınırlarıyla bitmiyor, yani onun ötesinde de varız. Yani dördüncü boyutta değişiyoruz, 

buradaki gibi görünmüyoruz; beşinci boyutta daha da fazlası, altıncı boyutta ise sadece 

bulutlarız. Bu şekilde karşılaştırırsak, bir tür noktayız, hacimli ve çok karmaşık bir 

nokta, ama altıncı boyutta ne kollarımız ne bacaklarımız ne de başka bir şeyimiz var, 

yine de orada varız. Bununla birlikte, boyutlardan bağımsız olarak belirli bir forma 

sahip, diyelim ki holografik bir görüntü gibi bir şeyin açık bir tezahürü vardır ve buna 

hologramımız denebilir. 



Tatiana: Bu çok daha geniş kapsamlı bir şey. 

 

İgor Mihayloviç: Çok daha geniş, evet. Ve enerji yapımızı etkiliyor ki bu tamamen 

neye bağlı? Pranaya. 

 

Tatiana: Anlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Prana enerji yapısındadır, ama holografik bir yapı değildir. Bu 

şekilde ayırt edeceğim, affedersiniz arkadaşlar (Tatiana: Holografik yapı çok daha 

büyük bir şeydir). Evet, buna ne derseniz deyin, bunlar sadece bizim, diyelim ki, 

yarattığımız, isim verdiğimiz ve ne diyeceğimizi uydurduğumuz alışılagelmişliklerdir, 

ama bu bir gerçektir. Bu içsel enerji yapımız, biyo-alan ya da her neyse, organik 

kimyamızı, yani yaşayan hücrelerimizi ve benzerlerini tamamen etkiler. Bu maddenin 

daha kaba bir tezahürüdür ve evet, suya bağlıdır, su içmemiz gerekir vs. Neden? 

Çünkü insan sadece prana ile yaşayamaz. 

 

Ama yapımız, yani enerji yapımız, yine de bu durumda, bir kez daha vurguluyorum, 

bir biyo-alan gibi, holografik yapının kendisi gibi değil, yani bu enerji yapısı pranaya 

bağlıdır. Ama eğer onu uzaklaştırırsak, o zaman tüm biyolojik yapımız parçalanır, 

onsuz var olması mümkün olmaz. Bununla birlikte, tüm enerji yapımız başka bir 

yapının, bir güç yapısının içine hapsedilmiştir, bu bizim şimdi bir tür holografik 

tezahür dediğimiz şeydir. Ve burada bir insan tüm tezahürleriyle, diyelim ki biyolojik 

ve enerji tezahürleriyle, bu yapının içine hapsolmuş durumda (Tatiana: Holografik), 

evet ve her insan için bu bir piramit gibi görünüyor, yani neredeyse her boyutta. Bu 

ilginç mi? Evet, ilginç. 

 

Tatiana: Evet, bu çok ilginç. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Çünkü bu bir güç yapısıdır ve artık deforme edilemez, 

mesele budur. Ancak insan ruhsal olarak geliştiğinde, Benlik ışık haline geldiğinde, 

şekil büyük ölçüde değişir ve bir küp şeklini alır. Ve şu anda bahsettiğim şey, bunu 

incelememiş ve insanlık tarihimize nasıl yansıdığını gözlemlememiş insanlara bilim-

kurgusal görünüyor. Ama geriye doğru iz sürersek, ipuçları her yerdedir; dahası, bu 

2000 yıldan daha kısa bir süre önce bile biliniyordu. Komik değil mi? 

 

Ama insanlar bunu biliyordu. Bir soru: bu kadar karmaşık (Tatiana: Çok seviyeli) çok 

seviyeli süreçleri nasıl bilebiliyorlardı. Dahası, insanlar gerçekten kapsamlı bilgiye 

sahipti ve bunu çok iyi anlıyorlardı, hatta bunu sanatlarına bile yansıttılar; dinlere bile 

yansıdı. Burada insanlık olarak nasıl bu kadar alçalmayı başardığımız, temelleri 

unuttuğumuz ve şimdi de bu tüketimcilik içinde biraz çarpık bir yönde gelişmeye 

çalıştığımız komik bir hal alıyor. Yine de, bir uygarlık olarak yaratıcı gelişimin ve 

birleşik gelişimin normal yoluna girme ve bu güçlere sahip olma şansımız var. Her 

şeyin ne kadar basit olduğunu görüyor musunuz? 

 

Tatiana: Yani, holografik yapı seviyesindeki bu değişiklikler aslında bedeni 

etkilemiyor, (İgor Mihayloviç: Hayır) bir alt seviyede bulunan insan biyolojisini, yani 



bunun için başka araçlara ihtiyaç var. Değil mi? (İgor Mihayloviç: Tabii ki.) 

İhtiyacımız olan... İnsan bedenini onarmak, restore etmek için... Bir insan duş kabinine 

girdiğinde, organlarını onarmak için ne tür bir güç kullanır? Deyim yerindeyse kendi 

içsel gücünü mü kullanıyor (İgor Mihayloviç: Hayır), yani bu biyo-alanı destekleyen 

pranayı kullanıyor mu, kullanmıyor mu? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette hayır. 

 

Tatiana: Hayır mı? Onun harcadığı şey bu değil. 
 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bu durumda kişi zaten güç kullanacaktır, az önce güç olarak 

adlandırdığımız şeyi. Evet, buna enerji de diyebilirsiniz, harcanmaktadır, bu kontrollü 

bir süreçtir, vs. Dolayısıyla, bilgiye ya da yeni değiştirilmiş bilgiye göre, bu güç 

yapısının ya da dediğimiz gibi, özünde holografik olan ve piramidal bir şekle sahip 

olan yapının içinde, etki meydana gelecektir. Ancak etki, insanın enerji yapısındaki ve 

biyolojik yapısındaki değişimler üzerinde ortaya çıkacaktır. Başka bir deyişle, 

boyumuzu, kilomuzu ve sağlığımızı aynı anda değiştirebilir, herhangi bir organımızı 

anında ve hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Bu sadece bir bilgi değişikliğidir. 

 

Tatiana: Farklı bir seviyede. Öyle değil mi?  

 

İgor Mihayloviç: Ama bu farklı bir seviyede. 
 

Tatiana: Bunu 9 - 14 ay aldığını söylediğin zaman... 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, bu... (Tatiana: Bu farklı bir şey mi?) Yine, organların 

yapısındaki değişiklikleri (Tatiana: Bazı parametreler, evet) ele alırsak, evet, elbette, 

bu zaten... Bu hızlı bir şekilde gerçekleşir, çok hızlı bir süreçtir. Ama örneğin bir 

insanın tüm bedenini değiştirirsek: boy, ten rengi, göz rengi, dişler... yani her şeyi 

değiştiririz; diyelim ki küçük bir insanı büyütürüz ya da kısa boylu yaşlı bir insanı 

uzun boylu yaparız, diyelim ki ince, çekici vb. yaparız, o zaman 9 ila 14 ay sürer. 

Neden? Sonuçta bu süreç hızlandırılabilir, ama düzgün bir şekilde gelişebilmesi için 

belli bir sürenin geçmesi gerekir. Yani burada, hücrelerin değişimi sırasında, düzenleri, 

bileşimleri, miktarları ve diğer her şey değişir. Nasıl etkilediğini görüyor musunuz? 

Her şey doğal bir şekilde ilerlemelidir, o zaman doğrudur. 

 

Tatiana: Öyleyse spesifik bir matriks ayarlanıyor, buna göre beden.... 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Esasen, evet, matris değişiyor. Tekrar soruyorum, 

matris nedir ya da enerji yapımız nedir? Yine, bir yaprak kesildiğinde ortaya çıkan 

Kirlian etkileri, ama biz onun sağlam olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle, can 

verilen her şey böyle bir enerji yapısına, yani bu matrise sahiptir. Ancak her şey bir 

güç yapısına, dediğimiz gibi bu holografik yapıya sahip değildir.   

 

Ve sadece not edin, evrimleşmekte olan Apexianlar ve şu an itibariyle biz henüz onlara 

yetişecek kadar gelişemedik, arkadaşlar, o kertenkelelerle, ancak onların holografik bir 



yapıları yok. Neden? Çünkü onlar ruh dolu değiller. Ve aslında, bir insana bakacak 

olursak, bu güç yapısı bedenin etrafta koşuşturması ve burada yaşaması ve bilincin 

çalışması için değil (enerji yapısı bunun için yeterlidir), bu dualitenin içimizde olması 

için, hem bir Meleğin hem de bir iblisin içimizde yaşaması ve kimin kazanacağı 

konusunda rekabet etmesi için gereklidir, biz ise Benlik olarak hangi tarafta 

olacağımızı seçeriz. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Karmaşık tabii 

ki arkadaşlar, kabul ediyorum ama umarım çözersiniz; çok basit anlatmaya çalıştık. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, yine, insan sağlığını iyileştirmek bu matriksi değiştirmek 

için hangi güç kullanılıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Tekrar... Anladım. Bu Vril gücüdür. Vril gücü nedir? Bunu prana ile 

ilişkilendirebilirim, çok benzerler. Bu güçten enerjiye bir geçiş. Ama bu güçtür ve... 

 

Tatiana: İnsan bunu nerden alıyor? 

 

İgor Mihayloviç: İnsan mı? Şöyle söyleyelim, bir insan dolu bir depoyla doğar. Bu 

tıpkı bir arabanın fabrikadan dolu bir depoyla çıkması gibidir. Yani kişi düzgün ve 

dikkatli bir şekilde araba kullanırsa ve her şey olması gerektiği gibiyse, temelde bu 

depo ona diyelim ki 200 bin mil ya da beş yıl ya da daha basit bir ifadeyle... 

 

Tatiana: Aracın tüm hizmet ömrü boyunca. 

 

İgor Mihayloviç: Bu bir insanın bin beş yüz yıl yaşaması için yeterli. Ama bizim 

böyle bir hayatımız olduğu için bu pranayı çok çabuk harcıyoruz. Bu durumda da. 

 

Tatiana: Duygular. 

 

İgor Mihayloviç: Sadece bu değil.   

 

Tatiana: Sadece bu değil mi?  

 

İgor Mihayloviç: Burada üçüncü güçleri de hesaba katmalıyız. Etrafımız aynı 

zamanda yemek isteyen "sülüklerle" çevrili. Yaşam okyanusunda, görmediğimiz bir 

okyanusta yaşıyoruz. Sonuçta, enerji yapımız üçüncü boyutta mevcut değil, onu 

görmüyoruz, o daha yüksekte. O biyo-alanı görebilmemiz için, dediğimiz gibi, 

Kirlian'a göre, bir yaprağı kestiğimizde onun dış hatlarını görürüz (Tatiana: Doğru, 

matris). Matris, evet. Kesinlikle, bu matrisi görebilmek için belirli koşullar yaratmamız 

gerekiyor. Ama bir kat yukarıda kendini çok iyi gösterir, yani dördüncü boyutta ya da 

beşinci boyutta her şey zaten açıkça yerli yerindedir. (Tatiana: Yukarıdan bir bakış.) 

Altıncı boyutta ise tamamen farklı görünüyor. Evet, yukarıdan bir bakış, bu şekilde 

ifade edelim. 

 

Yani mesele tam olarak şu ki, o pranayı doğru kullanarak uzun bir yaşam sürebiliriz. 

Bununla birlikte, şu anda tam olarak daha önce yaşadığımız gibi yaşadığımız göz 

önüne alındığında: herkes meşgul, herkes sorunlar içinde ve ne kadar çok sorunumuz 



varsa, o kadar çok üçüncü güçlere açığız. Ya da basitçe söylemek gerekirse, dostlar: 

Tanrı'dan ne kadar uzaksak, o kadar çok şeytanı besleriz. Bu kadar basit bir ifade için 

beni bağışlayın ama bu doğru. 

  

Bu demek değildir ki bu dünyada bir insan doğar doğmaz diz çöküp mum yakmaya 

başlarsa bin beş yüz yıl yaşayacaktır - hayır. Asıl mesele Benlik olarak içsel 

potansiyelimizi geliştirmektir, önemli olan budur. Harcamayı etkileyen şey budur. 

Ama biz bu aracı kaybettik, diyelim ki tüketimci formatın ortaya çıkışından ve 

yaratımından itibaren, çocuk yetiştirme mekanizmalarını bile kaybettik ya da bir insanı 

erken yaşta Benlik olarak uyandırma mekanizmalarını kaybettik. Dolayısıyla açık hale 

geldik, kelimenin tam anlamıyla her türlü üçüncü güç için yem haline geldik. 

 

Tatiana: Depoyu boşaltıyoruz.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, aynen öyle. İçinde bir sürü delik olan bir tankımız olmasıyla 

aynı şey. Yani 1,500 yıl yerine 600 mil gideriz, hepsi bu. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Doğru ve Yaratıcı Toplumda bir insanın 1.500 yıllık göstergeye hemen 

ulaşacağı bir gerçek değil, çünkü büyük olasılıkla insanın yaşam biçimi hemen 

değişmeyecektir. Öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Ben öyle demezdim. Hayır, mesele şu ki, Yaratıcı Toplum'da, tam 

olarak gücü manipüle etme, tam olarak gücü kontrol etme fırsatı elde ettiğimizde, 

kolayca yapabileceğiz... bilirsiniz, bir kaynak makinesi gibi, öyle söyleyelim. 

 

Tatiana: Sızıntıyı yamamak. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Depodaki o delikleri yamayabileceğiz ve ihtiyacımız olduğu 

kadar doldurabileceğiz, bilirsiniz, herhangi bir sorun olmadan. Mesele şu ki, arabanın 

kendisinin, yani gövdesinin kullanım ömrünü aşamayacağız... Evet, şasiyi tamir 

edebiliriz veya motoru biraz onarabiliriz, ancak aşamayacağımız bir ömür var. Belki 

bize verilen 200 bin mili değil ama 220 bin mili kat edeceğiz, hiç fark etmez. Çok bir 

şey değil. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, bu enerji yapısının, bu prana tarafından belirlenen bir 

hizmet ömrü vardır... 

 

İgor Mihayloviç: Öyle... Enerji yapısı olduğunu söyleyemem. Güç yapısının kendisi 

tarafından belirlenen bir maksimum hizmet ömrü vardır. Bu dünyada bundan daha 

uzun süre var olamaz. Başka bir deyişle, güç bileşeni ayrılırsa, dolayısıyla her şey 

parçalanacaktır. Güç yapısının kendisini, bu holografik yapıyı etkilemek için diğer 

taraftan bir etki gerekirken, yani Tanrı'nın iradesi gerekirken, deyim yerindeyse bir 

insan bunu yapamaz. 

 

Yani burada her şey çok basittir. Anlıyor musunuz? Depoları doldurmaya gelince, 

bunu kesinlikle yapabileceğiz. Ve bakın nasıl oluyor: aynı... Araba ile paralellik 



kurmamın bir nedeni var. Yani, yeni bir araba dolu bir depoyla üretilir, onu hızlı bir 

şekilde harcarız, yamarız ve tüm hizmet ömrünü tamamlayana kadar istediğimiz kadar 

doldurabiliriz. 

 

Tatiana: Bu tanka yakıt dolduran ve yakıt ikmali yapan nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Bu bir şok olacak. Öncelikle bunun birkaç yolu var. Diyelim ki 

yüksek seviyede evrimleşmiş Apexianların kullandığı şey şudur: dikkatimiz, Allat'ımız 

ve pranamız. Karanlık güçlerin kullandığı şey çoğunlukla bizim pranamızdır. 

 

Tatiana: Evet, özellikle de kanduklar. 
 

İgor Mihayloviç: O kanduklar, evet, insanların hayatını kullanıyorlar vs. Ama başka 

bir seçenek de var. Yaşayan her şey, can verilmiş her şey... can verilmiş demek, yakıt 

depolarına sahip olduğu anlamına gelir. Size basit bir örnek vereyim. Diyelim ki, sen 

ve ben bir arabaya biniyoruz, direksiyonda sen varsın, sürücü sensin, ben ise sadece... 

beni götürüyorsun ve benzinin bitiyor. Etrafta tek bir benzin istasyonu yok, araba yok, 

ama diyelim ki içinde yarım litre ya da bir litre benzin bulunan küçük depoları olan bir 

sürü terk edilmiş moped var. Onu boşaltıp depomuzu doldurabilir miyiz? 

 

Tatiana: Elbette. 
 

İgor Mihayloviç: Bunu kolayca yapabiliriz. Değil mi? Yani her birimizin içinde çeşitli 

bakterilerden oluşan bir kitle var. Sen ve ben bunu tartıştık, bu bizim için bir nimet. 

 

Tatiana: Virüsler, bakteriler, parazitler, doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Tabii ki. Bunların hepsi canlı yaratıklar, evet, patojeniktirler ama 

canlıdırlar ve içlerinde enerji kırıntıları vardır. 

 

Tatiana: Kirlian etkisine göre parlayan hepsi. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Çok doğru. Böylece bu gücü alıp depomuzu 

doldurabiliriz. Yine bu saygısızlıktır, hayvan savunucuları buna karşı çıkabilir ama öte 

yandan bu dünyada var olan her şey deyim yerindeyse insan ve onun gelişimi için 

yaratılmıştır. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Bir deniz kaplumbağasını ele alalım, onun deposu neredeyse bir 

insanınki kadar zaman için tasarlanmıştır. Değil mi? Yapay olarak yetiştirilen küçük 

bir kaplumbağayı alıyoruz, evet onun hayatı elinden alınıyor ama insanın hayatı 

yenileniyor. Bu kötü bir şey mi? Oysa bugünlerde kaplumbağa çorbası pişirip yiyoruz. 

Bu normal bir şey mi? Bazıları "Yaratıcı Toplumda böyle olmamalı" diye itiraz edecek 

ama siz, itiraz edenler, Yaratıcı Toplumun meyvelerini biraz olsun tattıktan sonra 

kendi yaşamınızı uzatmak için koşup o kaplumbağaları yetiştiren ya da yakalayan ilk 

kişiler olacaksınız. 



Her şeye sahip olduğunuzda, fırsatlarınız muhteşem olduğunda, ama tembel 

olduğunuzda ve ruhsal olarak gelişmek istemediğinizde, ölmek için bir baştan 

çıkmanız yoktur, ancak yaşamak için bir baştan çıkmanız vardır ve böylece başlar. 

Öyle değil mi? Fikirleriniz yaşam lehine büyük ölçüde değişir (Tatiana: Dünya 

görüşü). Kesinlikle doğru. Bu doğru değil mi? Bilirsiniz, tartışmaya başlayan insanlar 

vardır, hayvanlara diğer insanlardan çok daha fazla acırlar. Ancak soru kendileriyle 

ilgili olduğunda, insanlara ve hayvanlara acımazlar, sadece kendilerine acırlar. Bu tür 

insanlar hakkında diyebilirim ki, ya ruhsal olarak Benliklerini geliştirme konusunda 

tembeldirler ya da gelecekte yaşamlarını uzatabilecek aynı parazitler tarafından 

engellenmektedirler. 

 

Tatiana: Onları nasıl engelliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Peki, nasıl... Sıradan toksoplazmayı ele alalım. Tamam mı? Beyin 

hücrelerine bile yerleşen ve bu nöronların işlevini ve aralarındaki bağlantıları bozan 

hücre içi bir parazittir; bilinç ve Benlik arasındaki bağlantı bozulmuştur. Ve insan artık 

pek çok şeyi fark edemez hale gelir. 

 

Toksoplazma aslında bir insanı kontrol edebilir, yani bir insanı böyle ayakları yere 

basmayan bir tüketiciye dönüştürebilir ve entelektüel düzlemde yoğun bir şekilde 

gelişmesini engelleyebilir. Peki bu durumda Yaratıcı Toplumun avantajı nedir? Bu 

parazitleri alıp insanın deposunu onlarla doldurarak, ömrünü uzatarak, onu sağlıklı ve 

güçlü kılarak, aynı zamanda onu akıllı ve sadece entelektüel olarak değil, ruhsal olarak 

da gelişmeye istekli hale getirmek mümkündür. 

 

Tatiana: Bağlantısı yeniden kurulur ve potansiyel daha büyük hale gelir, bu da 

yönlendirilebilir... 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Gerçi biz burada... evet, sadece toksoplazma aldık, oysa 

birçok farklı nöroenfeksiyon, Epstein-Barr virüsü ve geri kalan her şey var. Gerçekten 

etkisi olan şey bu. Bunun ne kadar gelişmiş ve faydalı olduğuna bir bakın. Ve en 

önemli şey, arkadaşlar, bunu inşa etmek için gerçekten bir fırsatımız var. Bu harika 

gelecek bir kol boyu uzaklıkta. Gerçekten de ellerimizi birbirimize uzatır ve 

birleştirirsek, beş yıl içinde böyle bir toplum inşa edeceğiz. Bu harika değil mi? Bana 

öyle geliyor ki buna değer.  Değil mi? 

 

Ama başlangıç olarak birbirimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Değil mi? Basit şeylerle 

başlamalıyız (Tatiana: Kesinlikle), saygı duymalıyız ve Yaratıcı Toplum zaten 

başlıyor, değil mi? Evet dostlar, üzgünüz, bugün sorularınıza cevap vermeye çalıştık, 

belki biraz tutarsız ama... 

 

Tatiana: Konu gerçekten de çok önemli ve çok ilginç. İnsanlar kesinlikle üzerinde 

düşünmek ve belki de daha detaylı incelemek zorunda kalacaklar. Birçok kişi bu 

videoyu ilk izleyişte anlamayacaktır. 

 



İgor Mihayloviç: Umarım arkadaşlarımızın kafasını fazla karıştırmamışızdır. Bu 

gerçekten ilginç. Şöyle söyleyelim, bu gerçekten sadece ALLATRA FİZİĞİ 

perspektifinden açıklanabilir. Bunu modern dünyanın bilimsel bilgilerine sıkışmış 

insanlara bir şekilde açıklamaya çalışmak son derece zor, bu doğru. Yine de 

ALLATRA FİZİĞİ perspektifinden bakıldığında her şey yerli yerindedir ve net bir 

şekilde açıklanmıştır. 

 

Tatiana: Bir keresinde "Derin içsel duyguları tuğlalarla anlatmak zordur" demiştiniz, 

aynı şey bu durumda da geçerli, bu bir paralellik. 

 

İgor Mihayloviç: Ben de aynısını söylüyorum ya da bir fili karıncalar aracılığıyla 

tanımlamak (Tatiana: Evet, aynen), evet. Kusura bakmayın arkadaşlar, ağzımdan bu 

çıktı. Sorularınız için teşekkür ederim, gerçekten çok ilginçler. Arkadaşlar, birbirimizi 

sevelim ve Yaratıcı Toplumu inşa etmek için çabalayalım. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim arkadaşlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 

 

 

 


