
HİPNOZDA, REGRESYONDA ASLINDA NE OLUYOR? ÇOKLU 

KİŞİLİK RAHATSIZLIĞI ASLINDA NEDİR? 

 

HİPNOZ 

 
 (SENSEİ 1 KİTABINDAN) 

 

Onlara katıldıktan sonra, bizim gelmemizle kesintiye uğrayan bir konuşmanın devamını 

duyduk. 

 

Psikoterapist coşkuyla, “…ama bizim pratiğimizde hipnoz kullanırken, bunun bilinci 

kapattığını ve doğrudan bilinçaltıyla çalıştığını öğrendik” dedi. 

 

“Bilinçaltında hiç somut bir bilgi olmadığı sonucuna vardık. Her şeyi bir gerçek olarak 

algılıyor: Birine şarkıcı olduğunu telkin edersek, ve hayatında hiç şarkı söylememiştir, o 

şarkı söyleyecektir. Ona bir soğan verirsek ve tatlı bir elma olduğunu söylersek, yüzünü 

ekşitmeden bile zevkle yer, vb. Hatta başkentten meslektaşlarımız tarafından hipnoz 

halinde uyaranla ilgili olarak serebral beyin korteksindeki hücrelerin reaksiyonlarının 

engellenmesi ile ilgili bir dizi deneyi tekrarladık.  

 

Hipnoz altında bir adamın eline sıcak su dolu olan (+65°C) bir şişe uyguladık; yüksek bir 

zil çaldı. El damarlarında reaksiyon olmadı. Pletismografın (organ ölçer) seviyesi 

değişmedi. Bu uyaranlara tepki vermemesi için hipnotize edilen adam, hiçbir şey 

hissetmediğini söyledi ve yüz ifadesi de bunu doğruladı. Ya da ona kasıtlı olarak 

başlatılması imkansız olan somatik etkiler yerleştiririz. Örneğin, sıradan bir kağıt 

parçasının hardal lapası olduğunu söylemiştik. Kağıdı uyguladığımız derisinin yüzeyinde 

buna karşılık gelen bir kızarıklık belirdi. Başka bir deyişle, hipnoz halindeki adam, 

psikolojik bir görüntüden başlayıp bedenin tepkileriyle biten tüm komutlarımızı tam 

anlamıyla yerine getirdi.” 

 

"Kesinlikle doğru," diye yanıtladı Sensei (İgor Mihayloviç), "çünkü hipnoz insandaki 

hayvan doğasının açık bir tezahürüdür, akıldan bir "kurtuluş" ve ruhtan bir kopuştur. 

Hipnoz sadece bilinçaltının bir işlevidir. Hipnozda, insan, hayvan doğası tarafından 

tamamen ezilirse, bir zombi, itaatkar bir et parçası veya Ömer Hayyam'ın doğru bir 

şekilde belirttiği gibi, 'kemikli, tendonlu ve kanlı bir sümük torbasına' dönüşürse, gerçekte 

olduğu kişi olur."  

 

“Hipnoz, bir bireyin 'çatlaması'dır, saldırganlıktır, köleliktir. Orada dilini yutmuş, itaatkâr 

bir hayvanın bilgisinden başka bir bilgi bulamazsın.” 

 

Nikolai Andreevich, “Aptal hayvan itaati konusunda sizinle tamamen aynı fikirde 

değilim” dedi. “Çünkü bildiğim kadarıyla hipnotize edilmiş insanın “ben”i her zaman 

gerçekliğin kontrolünü elinde tutar ve her an yeniden kurulabilir. Hipnotist, yalnızca 

hastanın bilinçaltında hemfikir olduğu bir şeyi etkileyebilir. Tıbbi araştırmalarda yazıldığı 

gibi, direnç ve koruma mekanizması tamamen kapatılmış değil.” 

 

“Gerçekte bütün bunlar sizin dediğiniz gibi olsaydı, dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinin 

gizli servislerinde hipnoz bu kadar aktif kullanılmazdı. En yeni keşiflerin, teknolojilerin 



ve insan zihnini kontrol etmenin bilgi ve yöntemlerini bulmanın en iyi yollarının, her 

şeyden önce devletlerin askeri çıkarları için ve sadece küçük, önemsiz bir kısmının 

barışçıl hedefler için kullanıldığını biliyor musunuz?” 

"Pekala, tamam. Ancak hipnoz tıpta bazı hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilir. 

Bu gerçeği inkar mı edeceksiniz?” 

"Edeceğim. Hastalık nedir? Her şeyden önce, işlevlerinde ve dokularında olası ciddi bir 

bozukluk hakkında bedenden bir sinyaldir. Hipnotist tarafından bırakılan ve daha sonra 

insan zihni tarafından kendi fikri olarak uygulanan posthipnotik telkin, sadece bu acı 

sinyalini ortadan kaldırır, ama hastalığın nedenini ortadan kaldırmaz. Ve insan, gerçekten 

de, bir süre için acıyı hissetmez, kendini çabucak geçen umutlarla aldatır. Gerçekte ise, 

hastalık ilerlemeye devam edeceği için kendini daha da kötüleştirecek ve sonunda daha da 

kötü, ihmal edilmiş bir durumda tekrar ortaya çıkacaktır. Hipnozla 'iyileşmek' sağlıklı 

olmak anlamına gelmez. Çünkü böyle bir “iyileşme” ile bir hastalığın hafif bir şekli bile 

başka bir hastalığa, daha ciddi bir hastalığa neden olabilir.” 

 

“Peki ya tıbbi etki kendini gösterdiğinde hastaların edindiği alışkanlıklar? Kötü 

alışkanlıkların ortadan kalktığı, aksine iyilerin oluştuğu, uygulandığı ve zihnin kendisinin 

farklı çalışmaya başladığı defalarca kanıtlanmıştır. Neden? Bunu nasıl açıklarsın?” 

 

"Her şey çok basit. Hipnoz altındaki zihin, çoğunlukla, "güvenen dinleyici" 

durumundadır. Başka bir deyişle, kesinlikle hiçbir analiz yapmadan her şeye dışarıdan 

bakar. Ve bu haldeyken dinlememesi, unutmaması, alışkanlıkları değiştirmesi emredilirse, 

bütün bunları tam olarak yerine getirecektir. Sonra da bu emri kendi fikri olarak 

algılayacaktır... Zihnimiz kusurludur, çok kusurludur. Ruh mükemmeldir ve olanakları 

sınırsızdır. Ama insan hipnotize edildiğinde insanın ruhu ile bağlantısı kesilir, çünkü 

insanda hayvan doğasının belirgin bir uyanışı gerçekleşir. Elbette ruh kaybeder ve o 

zaman zihin üzerinde bir etkisi olamaz. Bu yüzden hipnoz genel olarak insanlar için çok 

kötüdür.” 

 

“Ya bir insana iyilik yapması telkin edilirse?” 

"Önemli değil," dedi Sensei basitçe. 

"Fakat hipnoza yatkınlık tüm insanlara özgüdür, sadece farklı derecelerde ve farklı 

biçimlerde." 

"Tabii ki, tıpkı ruhsal ve hayvani doğanın mevcudiyetinin farklı derecelerde tüm insanlara 

özgü olması gibi," diye yanıtladı Sensei. 

"Fakat hipnoz, uyku veya meditasyon gibi diğer değişmiş bilinç durumlarıyla ortak 

özelliklere sahiptir. Hipnoza ayrıca beyne sinyallerin akışının azaltılmasıyla da ulaşılır; 

özne ayrıca tek bir algılayıcı uyaran üzerinde yoğunlaşıyor...” Nikolai Andreevic'in 

konuşması Sensei tarafından kesildi. 

 

"Evet, ama bilinç durumunu değiştirmeye yönelik herhangi bir yöntemin başlangıcına 

özgü özellikleri sıraladınız. Hipnozun temel farkı, fiziksel seviyeye de yansıyan bu 

durumun kendi akışındadır. Hipnozu bir "komutun ikiye katlanması" hali olarak 

adlandırırdım. Fizyolojik düzeyde kendini nasıl gösterdiğine bir bakın. Bir Rüya veya 

meditasyon ile karşılaştırılırsa, oksijen ve karbondioksit içeriği diğer durumlarda olduğu 

gibi değişmez. Diğer değişmiş bilinç durumlarından farklı olarak, hipnoza uyanıklık 

halinden fiziksel bir sapma eşlik etmez. Elektroensefalogramın dalgaları ("beyin 



dalgaları") çoğunlukla uyanık bir insandakiyle aynı kalır. Yani, bunlar bilimimizin aslında 

bu aşamada tespit edebildiği tek gerçeklerdir. 

 

“Diğer yandan meditasyon, tamamen farklı bir değişmiş bilinç halidir. Latinceden gelen 

'meditasyon' terimi bile 'yansıma' anlamına gelir. Meditasyon, belirli bir konu üzerinde en 

yüksek derecede dikkat konsantrasyonunun elde edildiği veya tam tersine, dikkatin 

tamamen dağıtıldığı bir durumdur. Bu halde, algılama ve düşünme süreçleri durdurulur. 

İnsanın dış dünyadan duyusal izolasyonunun kendine özgü bir şekli ve içsel, manevi 

dünya, manevi öz üzerinde tam bir konsantrasyondur. Beynin ana bütünleştirici 

mekanizmalarının geçici olarak bağlantısının kesilmesiyle fiziksel düzeyde ilişkili psişik 

hareketsizliğin,  insanın sinirsel ve psişik işlevlerinin iyileşmesini kolaylaştırması, bir 

tazelik hissi, içsel gençleşme ve yaşam sevinci getirmesi doğaldır... Diğer taraftan hipnoz 

ise bilinçaltı seviyede arkasında depresyon bırakır, bu şekilde insanın bilincinde köle 

psikolojisini oluşturur. 

 

Meditasyonun ilginç bir yönü daha: uyanıklık sırasında duyu organlarının normal işleyişi, 

merkezi sinir sisteminde entegrasyon ve çağrışım süreçlerinin akışını engelleyen yüksek 

düzeyde bir "içsel gürültü" yaratır. Meditasyon sırasında, beynin bu "içsel gürültü" 

seviyesi aşırı derecede düşer. Sonuç olarak, insan kendisi için formüle ettiği belirli 

görevleri tamamlamak için çağrışımsal ve bütünleştirici süreçleri kullanma fırsatı bulur... 

Yani hipnoz ve meditasyon tamamen farklı iki bilinç durumudur. Meditasyon, ruhsal 

doğayı uyandırmanın yollarından biridir, oysa hipnoz, vurguluyorum, sadece hayvan 

doğasının bir işlevidir.” 

 

“Ama en azından psikoterapötik amaçlar için bir kişiye özgüven aşılamamıza izin var 

mı?” Nikolai Andreevich bırakamadı. 

 

"Hipnoz bunun için zayıf bir araçtır, çünkü telkin edilebilirliği, diğer insanların iradesine 

boyun eğmeyi arttırır. Bu, insanın özüne, hayattaki gerçek kaderine doğal olmayan bir 

şeydir. Çünkü içsel olarak, bilinçaltı seviyede, insan gerçek Özgürlük, Ruhunun 

Özgürlüğü için çabalar. Bu nedenle insanlar her zaman bağımsızlık, kendini ifade etme ve 

herhangi bir dış özgürlük şekli için çaba gösterirler. 

 

“Birinin değişmesine, kendi gücüne ve potansiyeline inanmasına gerçekten yardım etmek 

istiyorsanız, o zaman onu sözleriniz, düşünceleriniz ve argümanlarınızla ikna edin. Çünkü 

sözün gücü düşüncenin gücünü canlandırır ve düşüncenin gücü eylemi üretir... Ama 

hipnoz yanıt değildir, insanın bilincine olan açık komutuyla yanıt değil. Çünkü ne 

yaptığınızı bilmiyorsunuz, çünkü hipnozun gerçek doğasının ve insanda uyandırdığı 

olumsuz güçlerin farkında değilsiniz..." 

 

***** 

 

HİPNOZ (BİLİNÇ ve ŞAHSİYET KİTABINDAN) 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ayrıca, gizli değiştirmelerin anlaşılması açısından, birincil ve 

ikincil bilinç ile ilgili bilgiler bağlamında hipnoz konusunu biraz genişletmek istiyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Hipnozun özü tam olarak birincil bilinç üzerinde dışarıdan doğrudan 



etkide yatar. Sonuçta, birincil bilinç dünyayı olduğu gibi algılamaz, ikincil bilinç 

aracılığıyla algılar. İkincil bilinç, onu aldatabilir. Ama birincil bilinç bedenin tepkilerini 

algılar. Oysa ikincil bilinç, bedenin tepkilerini birincil bilinç yoluyla algılar, sıra budur. Bu 

durumda, beynin çalışması - bu bir yansımadır, beyin materyaldir, diyelim ki, bilincin 

işinin tezahürü. Ama, her şeyden önce, birincil bilincin işidir. Ama o yine de maddi 

dünyayla bağlantılıdır. Oysa, Şahsiyet yalnızca birincil bilinç ile bağlantılıdır. Aslında tüm 

bunlar basit, biri eline bir kalem alsa, çizse, her şey yerli yerine oturur. 

  

Tatiana: Yani, bir Şahsiyet için, o hipnotistin bilinci de araya girdiğinde bu daha da büyük 

bir baskıdır… Yani, yalnızca birincil ve ikincil bilincinin bu etkisini deneyimlediği değil, 

bunun üzerine sistemden gelen bir üçüncü tarafın da müdahale ettiği ortaya çıkıyor - ek 

görüntüler yaratan, etki uygulayan ve programlanmış etkiyi uygulayan hipnotistin 

bilincidir.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ama burada, küçük bir nüans var, hipnoz veya büyü 

yoluyla etki üzerine, hangisi olduğu önemli değil, birincil bilinç üzerinde doğrudan bir etki 

olduğunda, burada da bir değiştirme gerçekleşir. Kişiye ünlü bir şarkıcı olduğu telkin 

edilebilir: o şarkı söyler ve kendini bu ünlü şarkıcı olarak algılar, soruları yanıtlar vb. 

Görüyoruz ki, diyelim ki John Smith vardı ve o hâlâ John Smith olarak kalır. Bir tür ünlü 

şarkıcı gibi görünüyor, ancak gerçekten ünlü şarkıcı olduğuna ikna olmasına rağmen, 

görünüşte değişmedi. Neden? 

 

Çünkü birincil bilinç, bir kez daha söylüyorum, belirgin bir zekaya sahip değildir. Ama veri 

tabanını, yani ikincil bilinç vasıtasıyla biriken veya edinilen deneyimi (burada bu da ilginç 

bir noktadır) veya Arka Veçhe dediğimiz şeyi kullanabilir. Bu bir veri depolama 

bankasından başka bir şey değildir, hafızanın depolandığı yer burasıdır. Ve ne yazık ki ya 

da neyse ki beynin bununla hiçbir ilgisi yok. 

 

Büyü nedir? Büyü tam olarak.... yapılır. Bir sırrı ifşa edeceğim, insan birincil bilinç 

seviyesinde gelişirken, bu birincil Benlik evrimleşirken ve sistem incelenirken, o zaman 

insan çeşitli büyü tekniklerini öğrenebilir, yani, duyu ötesi algı dediğimiz şey ve geri kalan 

her şey. Bu tam olarak birincil bilincin aktifliği nedeniyle gerçekleşir. Altıncı boyut 

seviyesinde bile çok aktif olarak çalışabilir, yani çeşitli tezahürleri dönüştürmek, sistemin 

planlarını görmek, onları duymak vb. Oysa ikincil bilinç, elbette sınırlıdır. Şaşırabilir, 

muazzam duygular, dalgalanmalar üretebilir, birincil bilinci ezen bir dalga yayabilir ve bu 

bedenimize yansır. 

 

Tatiana: Evet, bunun gerçekten birçok insan için yararlı olacağını varsayıyorum. Sonuçta, 

hipnoz fenomeni, araştırmacılar için hala çözülmemiş bir gizem olarak kabul ediliyor. Ama 

şimdi, bu olgunun özü ve genel olarak bir Şahsiyet olarak insan üzerindeki etkisinin 

zararlılığı zaten basitçe anlaşılmıştır. 

 

Sonuçta, bugün birçok insan hipnozun tıbbi amaçlar için kullanıldığını biliyor. Belki, bazı aşırı 

derecede şiddetli terapötik vakalarda, bu haklı bile görülebilir. Ama genel olarak, özellikle 

hipnotik telkin ile psikoterapinin nerelerde kullanıldığına ve bunu tam olarak kimin yaptığına 

dair o liste göz önüne alındığında… burada bir soru ortaya çıkıyor, elbette, bir insan için daha 

önemli olan nedir – bedeni mi yoksa Şahsiyeti mi? Sonuçta, gerçekte, insanlar kendilerini 

değiştirmek, sadece kendi beden sağlıklarına bakmak ve kötü alışkanlıkları üzerinde çalışmak 



için çok tembel olduklarında genellikle çeşitli hipnotistlere gidiyorlar. Ama büyü istiyorlar. 

Ama hiçbiri bunun bedelini daha sonra neyle ödeyeceğini kesinlikle düşünmüyor. Bu nedenle, 

eski zamanlarda bile hipnozun “insan ruhunu mahveden” bir fenomen olarak, “kötülüğe bilinçli 

hizmet” olarak yazılması tesadüf değildir ve bu arada, daha önceki yüzyıllarda hipnoz “hayvan 

manyetizması” olarak adlandırıldı. O Hıristiyanlıkta, bir tür büyücülük olarak etiketlenmiş ve 

kara büyü ile eş tutulmuştur. Şimdi, bu kadar ayrıntılı açıklamalardan sonra, insanlar için neden 

büyünün kullanılmaması gerektiğinin daha net olacağına inanıyorum.. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanın büyü tekniklerini kullanmaması, büyü için çabalamaması ve 

büyüyü arzulamaması gerektiği açıktır, çünkü insanda sadece bilinç büyüyü arzulayabilir. 

Güç hayal ediyorsanız, büyü, özellikle gizli güç hayal ediyorsanız, kendinizde bazı süper 

yetenekler geliştirmeyi hedefliyorsanız, bununla meşgulseniz - bilinçle yaşıyorsunuz, yani 

yanılgıyla zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Evet, insanlar bu yetenekleri kendi içlerinde 

geliştirirler ama sonuçta ne var? Ölüm. Bu, alt şahsiyet halidir, çağlar boyu süren azaptır. 

Ve bu eylemlerin, bu yeteneklerin anlamı nedir? Ve konu nedir? Sonuçta yine belli 

teknikler var aslında… Neyse, yapay tekniklerden bahsetmeyelim… 

 

Bu durumda, bir çocuk, bir anda, belirli bir zamanda, belirli bir yerde yaşadığını ve benzeri 

şeyleri söylemeye başladığında, insanlar “ruhun yeniden doğuşu” olgusuyla sıklıkla 

karşılaşırlar. Ve çocuğun neden bahsettiğini kontrol edince gerçekten de öyle olduğu ortaya 

çıkıyor. Akrabalarını tanır, ölüm nedenini anlatır. Bu tam olarak Şahsiyeti bastıran ve onun 

yerine hayatı yaşamaya başlayan aktif bir alt şahsiyettir. Yani, yeni Şahsiyetin bile 

reenkarnasyona, alt şahsiyet durumuna mahkûm olduğu açıktır. Bu çok sık oluyor ne yazık 

ki. Ama buna belirli durumlar, erken ölüm veya yine büyü neden olur. Bir insan büyü 

uyguladı, güçlü bir büyücüydü. Evet, yeniden doğuş sürecinde, yeni Şahsiyetin birincil 

bilincini bastırabilir ve en sonunda geçici olarak, vurguluyorum, yeni Şahsiyetin birincil 

bilincini bastırmış ve aktivitesini bastırarak onun birincil bilinci seviyesinde üstat olabilir. 

Peki, amaç ne? Hem Şahsiyet hem de o bilinç onunla birlikte reenkarnasyona gidecek ve 

yine bir alt şahsiyet olacak. Ancak, bu yetenekler gerçekte uzun süre dayanmaz. O 

doyumsuz bir hayat yaşayacak, çünkü birincil bilinç seviyesinde başarılmış bir hayat 

yaşamak imkansız. 

 

Tatiana: Bu bir illüzyon gibi... 

 

İgor Mihayloviç: Her şey bir illüzyon. Genel olarak konuşursak, hayat bir yazarkasanın 

her zaman çıkış yolunda olduğu bir süpermarkete benzetilebilir. Ne ile ödeyeceksin? Ve 

hayat çok kısa. Çünkü zaman, bilincin bize dayattığı bir yanılsamadır. Sonuçta, size hala 

çok zamanınız olduğunu, bunun çok uzun olduğunu söylüyor. Ama arkanıza bakın. Dün 

neredeydi? Ve bir daha asla geri gelmeyecek. Zaman çok hızlı ve geri dönüşü olmayan bir 

şekilde uçuyor. Şimdi Hayat için çabalamıyorsan, yarın da onun çabalamayacaksın. Konu 

bu. Yarından sonraki güne gelince, buna sahip değilsin, sorun bu. Pekala, herkes neyi sevip 

neyi arzuladığını ve neyi amaçladığını seçer. Ve insanın en yüksek özgürlüğü tam da 

burada yatar. Bu, ona bahşedilen haktır - seçme hakkı. Bu, benim fikrime göre, mümkün 

olan en adil şey. Hata yapma hakkı bile. Ölüm hakkı, Yaşam hakkı. İnsana bu verilir. 

 

Tatiana: Evet. Bu sadece bir tür insan aptallığı… Görünüşe göre kibir ve farkındalıksızlık, 

insanların kötü şeyler yapmasına neden oluyor ve sistem bunu kendi amaçları için aktif 

olarak kullanıyor. Pekala, o büyü fenomenini alsak bile… Açıktır ki, eğer büyü fenomeni 



gerçekten varsa, o zaman uygarlığın bir bütün olarak hayatta kalması formatında küresel 

ölçekte bir şey için buna ihtiyaç vardır. Örneğin, o gerçek azizlerden daha önce 

bahsetmiştik... 

 

İgor Mihayloviç:...Bu şekilde söyleyelim, Ruhsal Dünyaya hizmet edenler de var demek 

istiyorsun. Bunlar, belirli olayları bir şekilde etkileyebilen, her şeyden önce Ruhsal 

Dünyaya hizmet eden gerçek azizler olarak adlandırılanlardır. Böyle insanlar var, elbette, 

var. Ama mesele şu ki, bu tür insanlar Ruhsal Dünyaya yalnızca Tanrı'nın çıkarına hizmet 

ediyor. Ve bazı bireylerin çıkarları için değil ve kesinlikle kendi çıkarları için değil. 

 

Tatiana: ...yani, dünyevi değil, bencil çıkarlarda değil.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, kendi bilinçlerinin dünyevi çıkarları için değil. Onların 

düşünceleri, arzuları ve eylemleri bencil olamaz. Çünkü onlara yine, bedenlerle 

çevrelenmiş olan,  bu dünyadaki Meleklerin eylemleri neden olur. Onlar sadece geçici 

olarak buradalar. 

 

***** 

 

REGRESYON, GEÇMİŞ YAŞAMLAR, ALTŞAHSİYETLER, ÇOKLU KİŞİLİK 

RAHATSIZLIĞI 

 

(ÖLÜMDEN SONRA HAYAT VİDEOSUNDAN) 

 

Igor Mihayloviç: Babası Edgar Cayce'ye vurdu, düştü ve sonra sesler işitti. Ve ne 

başladı? Mucizeler. Bu noktada, değiştirmeler vardı, ama onlar (Edgar Cayce ve alt 

şahsiyetler) ortak yaşam içindeydi. Neden? Bu gerçekten böyle: o bir kitap aldı.. 

yastığının altına koydu ve ona söylediler, "Sabah her şeyi bileceksin." Burada, 

altşahsiyetten gelen baskın bir ortak yaşamdı.  Başka deyişle, Şahsiyet olarak o bilinci ile 

bağlantısı kopmuştu, uyuyordu. Ama gerçekte, eğer baksaydık ve bunu video kameraya 

kaydetseydik, o oturuyordu ve ders kitabını okuyordu. Ama, altşahsiyetin hafızası farklı 

şekilde çalışır; onun "unut" fonksiyonu yoktur. Dostlarım, bizim hafızamızın da "unut" 

fonksiyonu yoktur; her şeyi ayrıntılarıyla hatırlarız. Bu gerçekten böyle, şimdi buna 

geleceğiz.  

 

Hatırladığım kadarıyla, her şeyi hatırladığımızdan bazı videolarda önceden söz ettik. 

Belirli tekniklerde, hipnoz kullanıldığı zaman, örneğin, insanın her şeyi ve ayrıntılı olarak 

hatırlamasını sağlamak mümkündür. İşittiği, gördüğü ve tam o anda dikkat etmediği her 

şeyi. Bu nedenle, altşahsiyetin mükemmel hafızası vardır: bir kitaba göz gezdirmesi ve bu 

anıyı kişinin bilincine koyması yeterlidir, çünkü baskın bir ortak yaşamdadır. Yine, çocuk 

uyanır: bir şekilde uyuyordu, bunu hatırlamaz, ama kitabı ezbere bilir. Bu bir mucize değil 

mi? Öyle. Ama bu "mucize"nin arkasında... Biliyorsun, bu etrafta dolaşan uyurgezerlere 

benzer.  Yine de, bazı uyurgezerler gece sadece buzdolabına gider ve oraya gitmediklerini 

söylerler. Anlıyor musunuz? 

 

Bunlar "doğru" uyurgezerlerdir, oysa "yanlış" uyurgezerler ders kitaplarını okurlar. Ama 

gerçekte, tüm bunlar çok basittir, kolayca açıklanabilir mekanizmalardır. Bu tür şeyler 

fark edildi ve gözlemlendi. Bu mevcut ve bu olgu araştırıldı. Bu nedenle, her şey 



altşahsiyetin böyle baskın konumu ile başladı, ama daha sonra bu Cayce'yi korkuttu. Ve 

diyelim, bir uzlaşma yaptı. Bu uzlaşmada neyi görüyoruz? Baskın altşahsiyetleri görürüz,  

çünkü çoğu zaman söylemiş olduğu şeyi hatırlamıyordu. Öyle değil mi?  

 

Tatiana: Öyle.  

 

Igor Mihayloviç: Ve sonrasında tüm bu fenomenler onda nasıl tezahür etti? 

 

T: Hipnoz sırasında, anlaşıldığı gibi. 

 

IM: Doğru. Hastalandı,  

 

T: Evet, larenjit. 

 

IM: Sesini kaybetti, hipnoz o zamanlar çok moda idi. Peki kime geldi? Bir kaç seans 

yapan ve tesadüfen Cayce'de zaten var olan şeyi güçlendiren yerel bir hipnotiste, yani, o 

altşahsiyetler için kapıyı hafifçe açtı. Ve baskın altşahsiyet tarafından bu Cayce'nin 

kontrol edilen yaşam süreci başladı. Oysa birçok  altşahsiyete sahipti. Demek istediğim, 

bunlar bir çok altşahsiyetin aktivasyonunun gerçekleridir. Ama bu zaten başka bir şey, 

bunlar karanlık şeyler, önemli değil.  

 

Yine de, altşahsiyetler biliyor... Onlar için bilgi... Farklı bir şekilde algılıyorlar: ne mesafe 

ne de zaman onlar için önemli değil. Eğer, "Bu farklı bir boyut" dersek, bu birçok kişi için 

bir anlam ifade etmez, öyle değil mi? Açıklayacağım: hepimiz masaya bakalım. Masada 

oturuyoruz, ve masada ne olduğunu ve odada ne olduğunu görüyorsun. Ama komşu 

sokakta olanları görmüyorsun. Öyle değil mi? Neden? Çünkü burada oturuyorsun - algı 

alanı. Ve şimdi imgele: yaklaşık yirmi metre yüksekliğe çıkıyorsun - komşu sokakta 

olanları görüyorsun. Ne kadar yükseğe çıkarsan, görüş aralığın daha büyük ve daha geniş 

olur. Bu yüzden, altşahsiyetler üçüncü boyutta değiller, aynen Şahsiyet gibi, aynen bilinç 

gibi. Bu kategori biraz daha yüksek bir boyutta, deyim yerindeyse.  

 

Görebilirliğimiz ile bizim için sınırlı olan her şey, deyim yerindeyse, bu kategori için 

aralık çok daha geniş ve derin. Bu nedenle, okumalarında Cayce insanların nasıl tedavi  

edileceğini söylediği zaman, bu şaşırtıcı değil, "falanca ilacı kullan, falanca eczaneye git, 

bu madde orada o maddenin arkasında duruyor" gibi, eczacının kendisinin bile bilmediği 

o şişenin arkasında. Bu nedenle, Cayce sayesinde, aslında bu ilacın kaldığını öğrendi. Bu 

bir mucize değil mi? Bizim için üçüncü boyutta, bu bir mucize. Altşahsiyetler için, bu 

doğaldır. Onlar için bu, bilmiyorum, mutfağa gelmeniz, dolabı açmanız ve kaşıkları, 

çatalları, bıçakları görmeniz ve istediğiniz her şeyi almanız ile aynıdır. Neden? Çünkü onu 

görüyorsunuz. Altşahsiyetler ile aynı şeydir, onlar her şeyi görürler.  

 

T: Ayrıca, İgor Mihaloviç, hipnoz ile ilgili, çünkü bugünlerde regresyon gibi popüler bir 

trend var, insanlar geçmiş yaşamlarını hatırlamak istedikleri ve gerçekte hipnotistlerin 

hizmetlerine başvurdukları zaman.Ve ne oluyor? Bu nasıl güçlendiriliyor? Cayce'nin 

durumunda, hipnotistin altşahsiyetleri güçlendirdiğini söyledin.  

 

IM: Evet, o kapıyı açtı.  

 



T: Ne oluyor?  

 

IM: Olay şu ki, özel teknikler var. Örneğin, sen ve ben, kendisi bu tekniğin yardımıyla 

çalışan,  gerçekten altşahsiyetler ile konuşan Gautama'dan söz ettik... Bunu öğrencilere 

verdi. Ama bu durumda, dalma meditatif tekniği kullanılır, basitçe söyleyelim - 

otohipnoz; yani, netleştirmek için, bu otohipnoz tekniğidir.  

 

Oysa orada, hipnotist insana telkin verir, yani, birincil bilinci etkileyerek etki etmeye 

başlar, ardından birincil bilincin faaliyetini yatıştırır ve kontrol eder, ve birincil bilince 

herhangi başka imgenin direkt komutu gider. Oysa Şahsiyet eleştiri olmadan algılar. Bu 

önemli bir nokta, dostlar. Başka deyişle, Şahsiyetimiz burada kim olduğumuzu ve nasıl 

yaşadığımızı hiç önemsemez. Bu doğru. İsmimizi bile algılamaz. Bu gerçekten böyle. 

Neden? Çünkü... Basit bir örnek. Hipnoz halinde, insana bir şarkıcı veya bir aktör ya da 

aktris olduğunu telkin edilir. Ve o şarkı söyler. Kendisini sahnede algılar, Şahsiyet bunu 

yüzde yüz umursamaz. O tüm bunları finanse eder. Neden? Onun için gerekli değildir, 

bunlar ilgilenmediği ayrıntılardır.  

 

Ama bu birincil bilinç için ilginçtir. Bu yüzden, doğruyu söylemek gerekirse, bu üçüncü 

boyutta bizler bu büyük benlik, bu küçük olgunlaşmamış egoistleriz. Neden 

olgunlaşmamış? Çünkü birincil bilinç kendi gelişiminde birincil dalgaya kadar sınırlıdır, 

bu nedenle, primattan biraz daha akıllıdır, ama daha fazla değil; aynı canavar ile kalır... 

Daha sonra bizde baskın olan şey. Anlıyor musun? Birincil bilinç Şahsiyet ve ikincil 

bilinç arasında aracıdır.Ve hipnoz tam olarak birincil bilinci etkiler. Tüm bu 

değiştirmelerin, ayrıca telkinin ve başka her şeyin gerçekleştiği yer burasıdır. Bu arada, 

bunun arkasında plasebo etkisi ve başka bir çok faktör gizlidir.  

 

T: Ve bu çok ilginçtir, çünkü çoktan derine kökleşmiş böyle sözcük kombinasyonları var, 

"altşahsiyet Şahsiyetin yerini alıyor." Veya Şahsiyete ne oluyor?  

 

IM: Hiç bir şey.  

T: Kimsenin kimsenin yerini almadığı görünüyor, değil mi?   

 

IM: Hiç kimse ve hiç bir şey. Eğer Şahsiyet gelişmemiş ise, oysa Şahsiyet çoğunlukla,  

beni bağışlayın, gelişmemiştir. Gelişim ile kim meşgul oluyor? Dünyada kaç insan 

Şahsiyetler olduklarını biliyor? Psikoloji ve başka her şeye dayanarak, herkes, "Evet, ben 

bir Şahsiyetim" der. Başka bir terim. Tüm Şahsiyetimiz birincil bilince, daha nadir olarak  

ikincil bilince kilitlenmiştir, çünkü diyaloglar orada içimizde ortaya çıkıyor. Bu arada, bu 

gevezeliği, Şahsiyet konumundan bu diyalogları gözlemlerken bile, Şahsiyet 

olduğumuzun, bunu gözleyen, tüm bunları "finanse eden" olduğumuzun farkında değiliz. 

Başka deyişle, kim olduğumuzu ve ne olduğumuzu anlamıyoruz.  

 

Tam olarak bu teatralliğin, bu aptallığın, ya birincil ya da ikincil bilincimizde gerçekleşen 

tüm bu karmaşanın yer değiştirmesinde yaşıyoruz. Ama Şahsiyetler olarak bizim için, bu 

... Sadece söylüyorum: ne isim ne de başka bir şey önemli değildir. Bir değiştirme ile bazı 

komutları getirmek yeterlidir - ve bunu gerçeklik olarak algılarız, çünkü bu bizim için 

değerli değildir. Ama eğer insan ruhsal olarak gelişirse, o nasıl gelişir? Şahsiyet olarak. 

Ve burada Şahsiyet olduğunu, Yaşamaya başladığını anlamaya başlar. Burada Yaşamaya, 

Şahsiyet olarak Yaşamaya başlar. O zaman bilincin ne olduğunu, nasıl oynadığını görür,  



tüm bunları anlar. O zaman kim gelip onunla karışırsa, kim "soketine" takmak isterse, 

nasıl bir "alet" olduğunu kesinlikle görür: altşahsiyetler veya başka biri, bu görünmez 

okyanusta onlardan çok fazla var, tüm bunları görür ve kimi finanse edeceğini ve kimi  

finanse etmeyeceğini seçer ve karar verir. 

 

Aksi taktirde, tüm yaşam enerjisinin hayatın gelişimine değil, birincil bilincin 

dalavarelerini finanse etmeye gittiği ortaya çıkar,   

T: Birincil bilinç.  

 

IM: ki yine bir iletken...  

 

T: Sadece herkesin içeri girmesine izin veriyor. 

 

IM: Evet, ama çoğunlukla bu gerçekte ikincil bilinçtir, o bizde çok gelişmiştir, ama bu 

olgunlaşmamış çocuğu kandırır, ve çocuk Şahsiyetin ikincil bilincin tüm bu hilelerini 

finanse etmesini sağlar. O zaman bizim için her şey güzeldir, çok fazla endişemiz ve 

problemlerimiz ve başka her şey vardır. Başka birine ait olan şey için savaşırız ve böyle 

şeyler.  

 

T: Ayrıca Şahsiyetin ismimizi bilmediğini ve anlamadığını söyledin.  

 

IM: Elbette. Bilmez. 

 

T: Ama Şahsiyetin ismi var mı?  

 

IM: Hayır. Şahsiyet, sadece ruh ile birleştikten sonra isim alır. Ve işte paradoks. Bir çok 

insan şimdi diyecektir... Arkadaşlar, size anlatacağım, ama istediğinizi düşünebilirsiniz. 

Tamam mı? Şahsiyet bireysel bir isim alır. Burada yaşamı süresince bile.. Burada yaşamı 

sırasında ve sadece burada, insan Ebedi Hayatı kazanabilir - burada yaşıyorken. Ama 

burada Ruhsal Dünyanın parçası olur, ve o zaman bir insanınki gibi bir isim alır. Ve bu 

isim Tanrının Sınırsız Dünyasında tekrarlanmaz. Oysa burada bolca bulunan basmakalıp 

takma adlar, isimler kullanıyoruz, Eğer benim ismimi veya senin ismini alırsak, bu isimle 

yaşayan kaç tane insan var? Şimdi köyde yürüsek bile, çok fazla adaş buluruz. 

 

Oysa orada, öyle değil. Orada isim bireyseldir. Bundan dolayı, Şahsiyet takma adlarımızı 

algılamaz. Ama altşahsiyet etiketlenir. Evet, imge ve isim vasıtası ile etiketlenir. 

Biliyorsun, bu e posta adresine benzer. Ondan uzaklaşamazsınız.  

 

T: Ve burada reenkarnasyon ile ilgili başka bir nokta var. Çocukların "kendi" geçmiş 

yaşamlarını hatırladıkları oldukça açık...  

 

IM: Yine, bu altşahsiyetin çocuğun bilincine bağlantısıdır. Hemen açıklayalım, çünkü 

dostlarımızın çoğu elbette biliyor ... Tanrıya şükür, videolarımız çoğunlukla dostlarımız 

tarafından izleniyor, yabancılar nadiren buraya gelir. Ama tekrarlama öğrenmenin 

anasıdır.  

 

Bir insan doğar, vurguluyorum, insan, bedenin doğumundan sonra sekizinci günde 

Birincil bilinç annenin rahminde oluşmaya başlar - bu bir hayvanın bilincidir, primatınki 



gibi, başka bir hayvanınki gibi. Eğer ruh bedene girmezse, o zaman çocuk bir hayvan 

olarak kalır, yani, bilinci şempanze seviyesinde olur veya biraz daha akıllı. Ve hepsi bu.  

Ama girdiği zaman, ruh Şahsiyeti oluşturmaya başlar. Ruhtan yansıma Şahsiyettir, oysa 

Şahsiyetten yansıma ikincil bilinçtir, bizi hayvanlardan ayırt eden şey budur - kavramsal 

düşünmemiz. Gerçekten bunu geliştirebiliriz ve o büyük mucizeler yapabilir. Tanrıya 

şükür, bunları nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ve bunu kullanmıyoruz. Tanrıya şükür, 

vurguluyorum, çünkü bu iyi olan bir şeye yol açmazdı. 

Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Bir örnek olarak bir imgeyi alalım. Bir el feneri imgeleyin.  

El feneri ruhtur. Bir ayna. El feneri aynaya parıldıyor. Ayna... Aynada görünen şey 

Şahsiyettir. Bazı insanlar bir soruyla gelecektir, "Ne tür bir ayna?" "Ayna ne anlama 

geliyor?" ve bunun gibi. Dostlarım, ruh ortaya çıkar çıkmaz, yüksek - enerji yapısının 

girişine uygun olan bir enerji yapısı ortaya çıkar, netleştirmek için. Yine, çevreleyen alan 

yapıları ve beden ile etkileşim vardır: dış ve iç tarafları olan belirli bir enerji yapısı oluşur.  

Böylece, bu yansımalar... Gerçekte bu neye neden olur? Bu neredeyse süptil-maddi 

dünyada bir aynaya benzer. Bir yansıma ortaya çıkar. Bu yansıma Şahsiyetimizden başka 

bir şey değildir.  

 

Yine, aynadan bir yansıma vardır, örneğin, duvarda - ve böyle bir güneş ışığı noktası 

görürüz. Bu nedir? Bu, Şahsiyetimizden gelen yansımadır...  

 

Bu enerji orada olan Şahsiyetten gelir, ve ikincil bilincimiz doğar, ki o direkt olarak 

sistemin kendisi ile bağlantılıdır, yani, farklı bir şeydir. Oysa bu durumda duvar sistemin 

kendisine benzer, dünyaya, karanlık enerjiye, etere veya ona ne isim vermek isterseniz 

ona benzer. Mutlak, diyelim ki, Mutlakın bir parçası gibi. O bu şekilde oluşur. Ama 

burada başka küçük bir nokta vardır. El feneri ne kadar berrak olursa, Şahsiyet o kadar 

parlak olur ve ikincil bilinç o kadar çok gelişebilir. 

 

İnsan öldüğü zaman, altşahsiyet oluyor, gerçekte cehennem nerede? Sadece soralım. 

Cehennem. 

  

T: Evet, "kürenin kenarında bir yerde veya Evrenin sonunda."  

 

IM: Bekle. Bazı insanlar onun yeraltında olduğu yorumunu yapıyor, başkaları başka bir 

yerlerde olduğu yorumunu yapıyor.  Tamam. Evrende cehennemin olabileceği bir yer var.  

Cehennem, ölü olanlar veya Hayatın kaynağından yoksun olan, bir taşıyıcısı olan bilgi 

yapılarıdır. Bir yerlerde enerji ile beslenmeleri gerekir. Ne tür bir enerji ile beslenirler? 

Saf enerji ile. Saf enerji nedir? Bu, diğer taraftan, Tanrının dünyasından enerjidir.  

 

Bu nedenle, maddi Evrenimizin ve Tanrının maddi-olmayan dünyasının eşiğinde 

olmalıdırlar. Burada olamaz; beni bağışlayın, çok fazla boyutlar ve koruyucu katmanlar 

var.  

 

T: Yetmiş ikinci boyuta yakın değil.  

 

IM: Oraya geçmenin yolu yok. Pekala, daha büyük kürede olamaz. Daha küçük küreyi 

alalım. Daha küçük küre nedir? Daha küçük küre Dünyamızdır... Eğer böyle daha küçük 

küreyi alırsak, bu Güneş Sistemimizin bölgesindedir. Neden? Çünkü üç gezegenden 



oluşuyordu, ama tek insanlık idi.. Boş ver, tarihe girmeyelim. Bu daha küçük küre, 

diyelim, yakın uzay, Güneş Sistemimiz, gerçekten onun sayesinde yaşayan...  

 

Biyolojik yaşam Güneş sayesinde gelir, çünkü Güneş enerjisi bitkileri destekler, bitkiler 

yaşamı destekler, yediğimiz hayvanların biyolojik yaşamını, bedenlerimiz biyolojiktir, 

bunun sayesinde yaşarlar. Öyle değil mi? Her şey doğru.  

 

Beynimizin nöronları ve başka her şey bunun sayesinde oluşur. Ama işte bir bilmece:  

nöronlar iletkendir, evet, üçüncü boyut ile bağlantılıdır, evet, imgeler oluştururlar, ama 

düşünmezler. Birincil bilinç nöronlar ile bağlantılıdır, ve kısmen o bir alan yapısıdır, 

kısmen. Bu fonksiyon sayesinde, ikincil bilinç ile gerçekte çok daha yüksek boyutta olan 

Şahsiyet arasında ara linktir ve bunlar kesinlikle alan yapılarıdır ve süptil-maddi 

yapılardır.  Böyle bir şey olduğu ortaya çıkıyor.  

 

Böylece, insan öldüğü zaman, gümüş iplikten bağlantısının koptuğu açıktır. Şahsiyet kalır, 

birincil bilinç kalır. Nöronlar yoktur: onlar öldü, çürüdü, yandı, önemli değil. Ama birincil 

bilinç ve ikincil bilinç kalır, burada böyle bir topak oluşur. Bu nerede olabilir? 

Beslenebileceği sadece tek bir kaynak vardır - ruhumuz. Ve bu taşıyıcı, reenkarnasyon 

efsanelerinin, dünyadaki her şeyin geldiği yer budur, yani, bu taşıyıcı, ruhumuz, o da diğer 

tarafa gitmez. Hayır.  

 

O burada, bu dünyadadır. Ortaya çıkar çıkmaz, yine.. "kutsal bir yer boş olamaz", bu 

"kutsal yer" ortaya çıkar çıkmaz, o girer: yani, sekizinci gün, bir gövde ve ruh gövdeyi 

doldurur. Orada da belirli yasalar vardır.  Öyleyse, ne oluşmaya başlar?  Yeni Şahsiyet, 

vurguluyorum, yeni Şahsiyet, ama daha önce yaşamış olan değil - daha önce yaşamış olan 

çoktan bir altşahsiyettir. Bu şeye benzer... eğer bunu biraz karşılaştırırsak: işte bir sabun 

köpüğü, ve sabun köpüğü üzerinde bu renkler - altşahsiyet budur. Onlar birbirlerinin 

üzerindedirler, ama karışmış değillerdir. Birbirlerini duymazlar bile. Var olduklarını 

bilirler, var olduklarını anlarlar, ama iletişim kuramazlar.  

 

T: Ayrıca reenkarnasyon üzerine ve modern dünyada ortaya çıkan yanlış anlamalar 

üzerine bazı sorular sormak istiyorum. Geçmiş yaşamların hatırlanması ve geçmiş 

yaşamların deneyimleri gibi vakaları araştıran o bilim insanlarının karşılaştıkları şeyler, 

prensipte. Eğer Ian Stevenson ve Jim Tucker'ı ele alırsak, onlar çoğu vakalarda, 

çocukların geçmiş yaşamları hatırladığı, vakaların yaklaşık %70 inde, önceki insanın 

hayatının bir şekilde trajik şekilde sona erdiği gerçeği hakkında konuştular.  

 

IM: Trajik şekilde. Bu doğru. Bunun nedeni nedir? Önce, basit şeylerle başlayalım:  

çocuklar, birincil dalgaya erişmelerinden önce geçmiş yaşamlarını hatırlar, yani, altı 

yaşından sonra hatırlamak son derece zordur. Ve insanın yaşamı aniden sona erdiği 

zaman,  beklentileri, planları olan genç kuvvetli bir insan, ve sonra aniden bir kaza 

gerçekleşir, o zaman daha kuvvetli, daha aktif bir altşahsiyet oluşur, enerji, arzular ve 

tutkular ile dolu. 

 

Basitçe anlatalım: hayal edin, insan alındı ve bedenden dışarı atıldı. Bu kadar. Oysa başka 

her şey kaldı: hayaller, arzular, her şey, ama, yetenekler, imkanlar yok. İnsan her zaman 

bunu gerçekleştirmenin bir yolunu arar. Ona, yeni bir Şahsiyetin olduğu ve bunun gibi 

şeylerin anlayışı gelir. Ama Şahsiyet zayıf olduğu sürece, bilinç gelişmekte olduğu sürece,  



bu noktada, o, daha kuvvetli, aktif altşahsiyet bilincin yerine bile geçebilir.  

 

Bu durumda, Billy Milligan gibi insanlar ortaya çıkar. Ama, eğer bir çocuğun Şahsiyeti 

yeterince olgun ise, böyle daha saf bir el feneri, bu durumda, çoğu zaman, bir simbiyoz 

(ortak yaşam) oluşur. Yani, çocuk hatırlar, o konuşur ve kendisini "Ben" olarak algılar,  

yine, vurguluyorum, "Ben yaşadım, Ben..." Onu kendisi olarak hatırlar. Neden? Çünkü 

birincil bilinç, ikincil bilinçten gelen her şeyi "Ben" şeklinde algılar, ve geçmiş yaşamın 

anlayışı ve bilgisi ortaya çıkar. Ve çocuk "Ben yaşadım..." der ve bunu Şahsiyete bildirir. 

Ama bu Şahsiyet için önemli mi? O yaşadı - ne olmuş yani? Neyi finanse edeceği önemli 

değildir. Beş yaşından önce Şahsiyetin çok zayıf olduğunun farkında olmalıyız. Çok fazla 

enerji vardır, ama o zar zor gelişir. Neden? ... yoktur. Oysa birincil dalgadan sonra... 

Bir çok insan soracak, "Bu ne tür bir dalga?" Bu, bir çok şey değiştiği, Şahsiyetin 

gelişmeye başladığı ve kendini tanımlamasının beklendiği durumdur. 

 

Biri ona kim olduğunu açıkladığı zaman, bu sadece kendini - tanımlama olabilir. Eğer hiç 

kimse ona bunu açıklamazsa, o zaman, beni bağışlayın, son nefesine kadar, yaklaşık 

seksen yaşında, Şahsiyetin olduğunu bile bilmez, ve bunun bilinç olmadığı, tüketici 

olmadığı ortaya çıkar. Ne yazık ki, o bize bu şekilde hükmeder. Boşverin. Böylece, 

çocuğun kendisini hatırladığı, gerçekleri, ayrıntıları ve başka her şeyi hatırladığı ortaya 

çıkar.  

 

T: En başta, onu harekete geçiren nedir, bu altşahsiyeti harekete geçiren nedir?  

 

IM: Bu, başlamadığı bir şeyleri tamamlama, ailesi ile, sevdikleri ile buluşma arzusu ve 

özlemidir. Çünkü üzgün hisseder, problemleri vardır. Yine, o hisseder ve çoğu zaman 

yakınlarını hisseder, ama onlar onu hissetmezler. Yani, onlarla temas kurar, bağırır, ama 

onlar onu duymazlar. Oysa o onları işitebilir, bu paradokstur. Ve, çocuğa bağlanarak, 

beden vasıtası ile bu dünya ile temas kurmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Ama başka bir şey 

var: çoğunlukla, vakaların büyük çoğunluğunda, çocuk altşahsiyetin ailesi ile buluşur 

buluşmaz, temasa geçer geçmez, bu etki kaybolur. Başka deyişle, altşahsiyet hükmetmeye 

son verir.   

 

T: Anılar sona erer.  

 

IM: Kesinlikle doğru.  

 

T: Ama bu neden olur?  

 

IM: Bu noktada motivasyon kaybolur. İnsan karşılaşır.... Altşahsiyet olarak, hala 

insanlara bağlılığı vardır, o insanların ona yardım etmelerini ister. Ama bununla 

yüzleşince, her şeyden önce, ona yardım edemeyeceklerini kavrar, ve ikinci olarak, 

yardım etmek istemezler. Konuşma yeteneği elde etmeden önce belirli bir zaman geçti - 

bu aslında... üç veya dört yıl olsun, dört yıl, çoğu durumda olduğu gibi beş yıl. Bu zaman 

boyunca onlar için farklı bir hayat başladı: koca veya zevce evlendi, çocuklar hiç 

umursamıyorlar, ebeveynlerini uzun zaman önce gömdüler. Ek olarak, geldiği zaman onu 

eleştirel olarak algılıyorlar. Kendisini "Ben", "Ben geldim" şeklinde algılar, ama ona bir 

çocuk olarak bakarlar ve anında "yalanlar, aldatma" derler.  

 



Ve altşahsiyet hepsini hisseder.  Ve ona ihtiyaç olmadığını, ölü olduğunu hisseder. Hepsi 

bu, bu onu zararsız hale getirir.  

 

T: Enerjisini bir hayale harcadı.  

 

IM: Son enerjisini bir hayale harcadı. Bu üç boyutlu dünyada her şey her zamanki gibi: 

enerjini harcadın, ama hayal gerçekleşmedi.  

 


