
Simülasyon ve Gerçeklik 

 

Bilgi ile karşılaşan insanlar, sağduyu ile çelişen dünyadaki durumun tüm saçmalığını 

anlamaya başlarlar. Gerçek bir simülasyonun içinde olduklarını anlarlar. Genel bir 

ayrılık ve bölünme söz konusu olduğunda neden pek çok insanın aklına aynı 

düşünceler geliyor? Neden sistem son zamanlarda giderek daha sık hata veriyor ve 

insanlar sistemin eylemlerinin basmakalıp karakterini fark etmeye başlıyor? Mandela 

etkisini nasıl açıklayabiliriz? "Bunların hepsi bir rüya değil mi?" "Sadece birbirimize 

orada gibi görünmüyor muyuz?" "Aramızda kim gerçekten var, kim yok?" "Bu 

simülasyonda benden başka kimse var mı?" "Görselleştirmenin sırrı nedir ve neden 

tehlikelidir?" İkincil ve birincil bilinçler kişiyi bir simülasyona nasıl sabitler? 

Simülasyon nerede biter ve Benliğin gerçek Hayatı nerede başlar? Bunlar ve daha 

birçok soru İgor Mihayloviç Danilov'un katılımıyla "Simülasyon ve Gerçeklik" 

videosunda tartışılıyor. 

 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda dünyamızın yapısına ilişkin oldukça ilginç 2 

senaryo ve seçenek dile getirdiniz. Bunlardan biri, çoklu bir evrende yaşadığımız, bu 

durumda birçok evrenin yaşamın itici gücünü üreten tek bir merkez etrafında döndüğü 

ortaya çıkıyor. Ve bir başka seçenek de dile getirildi - bir bilgisayar simülasyonunda 

yaşadığımız. Siz bu seçeneği "eğlenceli" olarak nitelendirdiniz. Bu seçenek hiçbir şey 

olmadığını ima ediyor: ne Evren ne de bu Dünya var ve herkes bir tür kendi 

simülasyonunda, bir tür kendi dünyasında yaşıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Burada ne diyeceğim biliyor musunuz? Herkesin yaşadığını nereden 

çıkarıyorsun? Senden başka kimse var mı arkadaşım? Belki de hepsi bir 

simülasyondur ve sen bu dünyada yapayalnızsındır? 

 

Tatiana: Mesele şu ki, çok sayıda filozof ve bilim insanı tam olarak bu hipoteze, 

simülasyon hipotezine, herkesin kendi dünyasında, bir bilgisayar simülasyonunda 

yaşadığına inanıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu, herkesin kendi simülasyonunda yaşadığı gerçeğiyle ilgilidir. 

Ama bir de diğer tarafı düşünelim. Jackie'mizi alır ve onun için bir simülasyon 

yaratırsak (bu tamamen mümkün), basit bir soru: bu simülasyonda yalnız mı olacak? 

Olacak. Temas kurduğu herkes, tıpkı bizim birbirimizle temas kurduğumuz gibi, onun 

için gerçek dışı olacaktır. Bu yalnızca onun var olduğu kişisel dünyasıdır ve tüm 

simülasyon yalnızca onun içindir. 



Tatiana: İgor Mihayloviç, bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu, dile 

getirdiğiniz seçeneklerden ikisi anlamına geliyor: hem bir çoklu evrende yaşadığımız 

gerçeği hem de bir simülasyonda yaşadığımız gerçeği... dediğiniz gibi, "Simülasyonun 

bu versiyonuna bilincimizin, beynimizin ve algımızın çalışması açısından bakarsak, o 

zaman hepsi çok iyi uyuyor." Yani, aslında eşit derecede makul 2 seçenek olduğu 

gerçeğiyle yüzleşiyoruz: çoklu evrenin bir parçası olduğumuz ve bir simülasyonda 

yaşadığımız. Ama biz ve izleyicilerimiz hala bir cevaba sahip değiliz: gerçekten bir 

bilgisayar simülasyonunda mı yaşıyoruz yoksa yaşamıyor muyuz?  

 

İgor Mihayloviç: Soru yine çok ilginç ve muğlak. Bunu bir çözelim. 

 

Tatiana: Bunu yapalım. 

 

İgor Mihayloviç: Hemen bir katana ile kesmemek için, bilirsiniz, ama çözmeye 

çalışın. Bir simülasyon lehine ne gibi seçeneklerimiz var? (Tatiana: Gerçek şu ki...) 

Bir simülasyonun içinde olduğumuzu gerçekten doğrulayan pek çok gerçek var. 

Şüphelerden başlayarak, deyim yerindeyse beynimizin çalışmasından başlayarak, ya 

da daha kesin olmak gerekirse, algıladığımız belirli hormonal kokteylleri yaratan 

beynimizin çalışması da dahil olmak üzere bilinçlerimizin çalışması. Ama bunları 

gerçekten algılıyor muyuz, yoksa algıladığımızı mı düşünüyoruz? Şu anda ellerimle 

hareketler yaptığım ve bunları hissettiğim gerçeği bile, rüyamda hiçbir şey 

yapmadığım bir zamanda da bu şekilde hissediyorum. 

 

Bir önceki videoda söylediğimiz gibi, değişmiş bir bilinç durumuna dalma halindeki 

bir insan, normal bir durumda bir insanın asla algılayamayacağı tamamen saçma olsa 

bile, her şeyi kesinlikle gerçek olarak deneyimler. Örneğin, kanatlı bir inek ya da 

başka bir şey, bu bir rüyada gelen şeydir ve "olması gereken budur" diye kesinlikle 

hiçbir şüpheniz yoktur. Öyle değil mi? 

 

Ya da bir rüyada uçtuğunuz gerçeğinin kendisi ve bunu nasıl yapacağınızı 

biliyorsunuz, bu süreci kontrol ediyorsunuz. Ve en ilginci de fiziksel seviyede 

kendinizde nasıl havalanma yaratacağınızı, bunu nasıl kontrol edeceğinizi ve nasıl 

uçacağınızı biliyor ve hissediyor olmanızdır. Rüyalarında uçanlar bunu gayet iyi 

anlarlar. Ama kişi uyandığında, uçtuğuna dair bir anısı vardır, bunu net bir şekilde 

hatırlar, fiziksel duyumsamaları ve onu nasıl kontrol ettiğini biraz hatırlar ama asıl şeyi 

unutur, bilirsiniz, sanki anahtar kaybolmuş gibi. Bir insana sadece anahtarı verin ve o 

burada, gerçekte bile bir şekilde uçacaktır. Sonuçta, kim benzer olaylarla karşılaşmadı 

ki? Rüyanın gerçeküstücülüğüne rağmen bu durumda hiçbir şüphe yoktur. Öyle değil 

mi? Evet, öyle. 

 

Tatiana: Simülasyona benziyor. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, öyle. Şimdi de bu dünyaya, bugünlerde burada neler olduğuna 

bir bakalım. Siyasete değinmezsek, siyasete değinmiyoruz arkadaşlar, bizi 

ilgilendirmiyor ama bir bütün olarak dünyaya bakalım, genel olarak neler oluyor - bu 

sürrealizm değil mi? Kusura bakmayın, aslında bugünlerde olup bitenlerde bir sürü 



çelişki var, bunlar gerçek dışı şeyler. Dini organizasyonlara değinecek olursak bile. 

Dini organizasyonlar hiçbir şeyin değiştirilmemesi gereken kutsal kitaplara 

güveniyorlar, ama hemen kendileri değiştiriyorlar. Bu sürrealizm değil mi? 

 

Tatiana: Kendilerinin dile getirdiği ilkeleri ihlal ediyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey ihlal ediliyor. Her şey ihlal ediliyor, her şey değiştiriliyor. 

Ve her birimiz sanki bir rüyada yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Dünyanın gerçek dışı 

olduğunu hissetmiyor musunuz arkadaşlar? Bunu doğrulayan pek çok gerçek var. 

Diyelim ki (arkadaşlarımız için daha net olacak), özellikle katarsisle uğraşan, ruhsal 

yola girmiş ve hızlı adımlarla düz gitmeye karar vermiş insanlar var ve ortak bir 

hedefleri var. Örneğin 10 kişi oturmuş herhangi bir şeyi, herhangi bir deneyimi 

tartışıyor ve biri aniden "Şu anda kafamın içinde tef çalan bir şaman var" diyor ve en 

az iki kişi daha bunu onaylıyor. Bekle, bu bir simülasyon değil mi? Sistemin 

kendisinin kafadaki basmakalıp bir eylemi. 

 

Demek istediğim, bu bilincimizin... AllatRa'nın insanları olarak, ikincil bilincimizin 

herkeste bireysel olduğunu biliyoruz, ama o birleşik bilincin bir parçasıdır. Eskiler 

bunun hakkında konuştular ve bu çok iyi bilinmektedir. Ve din, bu Bilgiyi 

(peygamberlerin getirdiği Bilgiyi) değiştirerek, tüm bunları kendi tarzında mitlere 

çevirdi ve bütün bir lejyona sahip olan şeytanı icat etti, ama hepsi şeytanın bir 

parçasıdır. Öyle değil mi? Eğer her şeyi basitleştirir ve böyle materyalist bir bakış 

açısına getirirsek, ortaya ne çıkar? Birleşik bir alan olduğu ve bu alanın parçalarının 

bizim ikincil bilinçlerimiz olduğu ortaya çıkar. Öyle değil mi? Doğru. Bu bir 

simülasyon değil mi? On kişiden üçüne bir düşünce geldiğinde, bir ve aynı düşünce, 

ama, konuyla kesinlikle alakasız; dahası, bunun için hiçbir zemin yok, sadece damdan 

düşer gibi. Bunu gruplarda yaşamayan var mı arkadaşlar? Pek çok insan yaşadı. 

 

Tatiana: Üstelik bir anda geliyor, yani bir zaman gecikmesiyle değil, yarım saat 

içinde değil... 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, hemen. En ilginç şey, diğer insanların tamamen farklı bir şey 

algılamasıdır. Ve çoğu zaman, birisi tef çalan bir şamanla ilgili bir düşünceyi dile 

getirdiğinde, bunu duyan diğer insanlar ona "Ne demek istiyorsun? Bu bana gelmedi." 

Ama ondan önce kafalarında boş bir kova imgesi vardır, örneğin mecazi anlamda 

söylüyorum arkadaşlar, ya da bir kutu boya, her neyse. Üstelik bu sadece bir kişiye 

değil, aynı gruptan üç ya da dört kişiye geliyor. Sadece şamandan bahseden ilk kişiler 

bu kişilerin vizyonunu kesintiye uğratıyor. Aslında böyle pek çok vaka var. 

 

Ya da basit bir örnek: insanlar oturmuş bilim yapıyorlar, örneğin, ruhsal uygulamalarla 

hiçbir ilgileri yok. Ama zaman sınırı dar, tüm dikkatlerini vermişler, diyelim ki 

hibelerini kaybetmek üzereler; başka bir hibe alabilmek için en azından bir şey, en 

azından bir sonuç üretmeleri gerekiyor. Herkes bunun kendi özel hayatını 

ilgilendirdiğini anlıyor ve kendini zorlamaya başlıyor, hep beraber bir çözüm arıyorlar. 

Ve burada bir çözüm geliyor, doğru ya da yanlış, önemli değil, ama aynı anda bu 

sürecin birkaç katılımcısına geliyor. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? 



Tamam. Mandela etkisini nasıl açıklayabilirsiniz? Kesin olarak bildiğiniz bir gerçeği 

nasıl açıklayabilirsiniz: burada sık sık yürüdüğünüz bir yol var, bir bina, bir dükkan, 

bir ağaç ya da başka bir şey gördünüz, ama sonra oraya gittiniz ve yok oldu? Diğer 

insanlara soruyorsunuz ve onlar "Burada hiç yoktu" diyorlar ama siz orada olduğunu 

net bir şekilde hatırlıyorsunuz. Size "Hayır, burada değildi" diyorlar, ne o bina ne de o 

ağaç, her neyse. Bir sonraki sefer oraya gidiyorsunuz ve orada olduğunu 

görüyorsunuz. Orada olmadığını hatırlıyorsunuz ve insanlar sizi orada olmadığına ikna 

ediyor. Aynı kişilere "Hatırlıyor musunuz, bana söylemiştiniz?" diyorsunuz. Onlar da 

"Asla olmaz! O her zaman oradaydı ve biz seninle hiç konuşmadık." 

 

Tatiana: Bu korkutucu. 

 

İgor Mihayloviç: Nedir bu? Bu bir kişilik bölünmesi mi, şizofreni mi (Tatiana: 

Paralel bir gerçeklik), yoksa paralel bir gerçeklik mi? Ne tür bir aksaklık bu? Her 

neyse, bu da diğer pek çok şey gibi bir gösterge. Gerçekten de, içinde bulunduğumuz 

bu simülasyonun göstergeleri çok sayıda ve bir yığın insan bunu fark etti. Ama tekrar 

soruyorum, nasıl çalışıyor? Oraya biraz dikkat yatırıyorsunuz ve bu uygulanıyor. 

Örneğin kim bununla karşılaşmadı ki? 

 

Tatiana: O görselleştirme, evet, bugünlerde moda. 

 

İgor Mihayloviç: Yine dediğin gibi bu moda görselleştirme nasıl işliyor? (Tatiana: 

Evet, aynen.) Burada başka yasalar işliyor. Basit bir örnek: Örneğin ben bir Rolls-

Royce istiyorum. Tamam, bir Rolls-Royce değil, onu alabilmemin hiçbir yolu 

olmadığı açık. Basitleştirelim, köfte severim, bu yüzden meditasyonda oturuyorum ve 

tüm dikkatimi bir tabak köfteye odaklıyorum, çok sıcak ve lezzetli olanlar, kızarmış 

soğanla - sadece bir zevk. Oturuyorum, ağzım sulanıyor ve onları gözümde 

canlandırıyorum. Gözlerimi açtığımda köfte yok. 

 

Tatiana: azık, sizi anlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Bu aslında bir simülasyon mu, özür dilerim? Normal bir 

simülasyonda (bunu size değil arkadaşlar, bu dünyanın mimarına söylüyorum) köfte 

ortaya çıkması lazım (Tatiana: Anında). Anladığım kadarıyla Rolls-Royce'a gerek 

yok ama köfte şart. Öyle değil mi? Sadece şaka yapıyorum. (Tatiana: Sihirli bir masa 

örtüsü gibi, değil mi?) Evet. Ama en komik şey daha sonra oluyor. Örneğin sen ya da 

ben, sonuçta köfte seven benim, sen değilsin. 

 

Tatiana: Ben de seviyorum.  

 

İgor Mihayloviç: Tamam, onları birlikte seviyoruz, iyi. Sen ve ben köfteleri hayal 

ettik ve onları alamadık. Öyle değil mi? Ondan önce, birkaç ay boyunca hiç köfte 

görmemiştik ya da bizim durumumuzda olduğu gibi, uzun süredir görmemiştik ve 

daha sonra birisini ziyaret ettik ve bize köfte ikram ettiler. Böyle bir şey olabilir mi? 

(Tatiana: Olabilir.) Unuttuğumuz zaman, kelimenin tam anlamıyla 2 ya da 3 gün 

içinde ya da bir hafta içinde, fark etmez. Ya da bir kafeye gittik, sevdiğimiz için köfte 



aldık, oturduk ve yedik ve sonra onları yakın zamanda görselleştirdiğimiz aklımıza 

geldi. Başka bir deyişle, birkaç köfte uğruna kendi hayatlarımızı harcadık. Anlıyor 

musunuz? Ama aslında öğrettikleri şey bu. 

 

Tatiana: Yani bir grup insan dahil. 

 

İgor Mihayloviç: Ama bu farklı bir konu, şu anda simülasyondan bahsediyoruz, 

kişinin kendi hayatına ve Vril'in gücüne karşı dikkatli bir tutumdan değil. Değil mi? 

Demek istediğim, gerçekten bir simülasyonda var olduğumuzu gösteren bu tür pek çok 

gerçek var. 

 

Tatiana: Bu durumda grup simülasyonu. Öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Ve grup simülasyonları, elbette. Aslında bu bir nevi... Eğer seninle 

Jackie'yi ele alırsak, o zaman sadece onun var olduğu ve başka kimsenin var olmadığı 

gerçeği hakkında konuşmaya başladıysak - bu durumda seçenek bir nevi daha basittir. 

Değil mi? Yine de pek çok kişinin aklına "Biz sadece birbirimize varmış gibi 

görünmüyor muyuz?" sorusu geliyor. Değil mi? Peki aramızda kim gerçekten var, kim 

gerçekten yok? Basit bir soru. Ve öyle bir noktaya gelir ki, insanlar bu yansımalar 

yüzünden ikincil bilinçlerini kaybetmeye başlar ve birincil bilinçlerini öylesine 

güçlendirirler ki, sanki tüm dünya onlara aitmiş ve sadece onlar için yaratılmış gibi 

görünür. Yani... 

 

Tatiana: Ve diğer her şey sadece bir hologram, her şey onlar için. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Üstelik bunlar şizofreni olmayan normal insanlar ama 

benmerkezciliğe yenildikleri için yavaş yavaş deliriyorlar. Bu aslında çok kaygan bir 

zemin. Eğer insanlar Bilgi'ye sahip değillerse, ama simülasyon çalışmasına girerlerse... 

Yine de, bunun neyle başladığını biliyor musunuz? Kişinin kendi bilincini 

gözlemlemesiyle. Arkadaşlarımız bilincin ne olduğunu, nasıl gözlemleneceğini ve hata 

yapmamak için nereden başlanacağını biliyorlar. 

 

Ama Bilgiden uzak, dinlerden ve her türlü deneyimden uzak, ama bir simülasyon 

olduğunu ve bunun yalnızca insanın kendi bilincinde bulunabileceğini (bilinç 

vasıtasıyla görülebileceğini) duyan bir kişi düşünün, böylece düşüncelerini ve başına 

gelen her şeyi gözlemlemeye başlar. Bu yol nereye varır? Elbette bir psikiyatri 

hastanesine. 

 

İşte bu yüzden pek çok psikiyatrist, psikolog, nörofizyolog ve beyin cerrahları da dahil 

olmak üzere pek çok farklı uzman, mesleklerini ne kadar derinlemesine araştırırlarsa, 

sonunda (eğer gerçekten derinlemesine araştırırlarsa) o kadar dine geldiler. Neden? 

Çünkü bu dünyanın göründüğü gibi olmadığı ve deyim yerindeyse okulda öğretildiği 

gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiler. Dünya çok daha karmaşık ve çok daha ciddi. Ve 

her durumda, herkes şeytanın var olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor, yani bizim 

deyimimizle, ya da diyelim ki simülasyonun var olduğu gerçeğiyle. Ama o gerçek mi? 

Asıl soru bu. Ve burada... 



Tatiana: Jackie için olduğu gibi, kendisine dayatılan gerçekliğin farklı olduğunu, 

bunun sahte bir gerçeklik olduğunu anlayabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Gerçeğin kendisi. Evet, sadece gerçeğin kendisi. En azından benim 

sahip olduğumdan kat kat daha fazla zekaya sahip olan o Jackie'nin bilinci çok daha 

önemli ve yoğun bir şekilde gelişmiştir. Çok büyük miktarda veriyi analiz edebiliyor. 

Bu simülasyonu onun için ne kadar iyi programlarsak programlayalım, eninde sonunda 

bunun bir simülasyon olduğunu anlayacaktır, üstelik bilincin çalışması vasıtasıyla. 

Bunu algılayacak, kanıt bulacak ve zihinsel bir deney yapacaktır. Bu arada, bu da 

tartışılması gereken bir konu, ama buna biraz sonra geri döneceğiz. Peki Jackie hangi 

sonuca varacak? Bunun bir simülasyon olduğu. Peki, bundan kurtulabilecek mi? 

Hayır. Neden? Çünkü onu hayali bir dünyaya soktuk. Değil mi? Bundan 

kurtulamayacak. 

 

Tatiana: Yaratıcının kim olduğunu, Tanrı'nın var olduğunu tahmin edebilecek mi? 

 

İgor Mihayloviç: Yine kendisinin yaratıldığını anlayacak. Yani Tanrı değil ama onu 

biz yarattık; yani Tanrı bir bilgisayar bilimcisi değil (Tatiana: Doğru). Deyim 

yerindeyse "tanrılar" olan, pek çok şeyi yaratan bilgisayar bilimcileri var, ama Tanrı 

bir bilgisayar bilimcisi değil, O Tanrı. 

 

Tatiana: Programcı değil. 

 

İgor Mihayloviç: Programcı değil, doğru. Yani, Jackie onu bizim yarattığımızı 

anlayacak. Onu biz yarattığımıza göre bizi de birileri yarattı. Değil mi? Örneğin, John. 

John bizi yarattıysa, Smith de John'u yaratmıştır. Değil mi? Bu durumda, Ivan Smith'i 

yarattı. Peki Ivan kim? Ivan, Jackie'nin simülasyonun var olup olmadığını doğrulamak 

için kesinlikle kendisine benzer biri olarak yaratacağı kişidir. Ve burada çember 

kapanacak (Tatiana: Evet, aynen, sistemde kapalı bir çember). Bu tam olarak bir 

simülasyon çünkü daha derine inip araştırırsanız içinde her şey kapalıdır. 

 

Tatiana: Jackie oradaki, içerideki simülasyonu etkileyebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Etkileyebilir. Sonuçta biz de etkiliyoruz. Ama bizim etkimiz sınırlı. 

Örneğin, sen ve ben az önce köfte hakkında konuştuk. Değil mi? Ve pek çok kişi 

dikkatini nasıl doğru bir şekilde vereceğini, başarısını nasıl görselleştireceğini vb. 

öğrenir. Ama burada, bu görselleştirmede pek çok sorun var. Bunun da konuşulmaya 

değer olduğunu düşünüyorum; aslında bu aynı simülasyon sistemi için de doğrudan 

geçerli. Değil mi? (Tatiana: Programlama.) Bir simülasyonun programlanması, doğru 

söyledin. 

 

Bir atlet örneğini ele alalım. Örneğin, pek çok atlet neyi görselleştirir? Olimpiyat 

Oyunlarında bir podyumda durduklarını, kazandıkları için kendilerine bir madalya 

verildiğini, ülkelerinin bayrağının göndere çekildiğini ve milli marşlarının çalındığını. 

Bu sporcu böyle bir imgeleme yoluyla gerçekten podyuma çıkabilecek mi? 

Çıkamayacak. Neden mi? Çünkü bu yanlış bir yatırım. 



Tatiana: "Bu etkinlikten uçtuğunu, dünyanın tepesinde durduğunu" hissediyor. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, aynen öyle. Kişi dünyanın tepesine çıkmak ve belli duyguları 

yaşamak için çabaladı ve bunları zaten deneyimledi. Oysa sistem için bunun kişinin 

kafasında mı yoksa bizim simülasyonumuzda mı ya da gerçekte mi gerçekleştiğinin bir 

önemi yok. 

 

Tatiana: Yani, o bir şey yaşar yaşamaz ona hemen hormonal bir kokteyl veriyor... 

 

İgor Mihayloviç: Kişi, deyim yerindeyse, öznel duyumlar alana kadar görselleştirmek 

için zaman harcadı; bu simülasyonu deneyimleyene kadar - gerçekte bu hayata 

geçirilmeyecek. Ama burada bazı nüanslar var. Yine size bunun neden hayata 

geçirilemeyeceğini söyleyeceğiz ve bu gerçekten de böyledir. Çünkü kişi zevk 

almıştır, bunu fiziksel olarak deneyimlemiştir, dolayısıyla bunu almayacaktır. 

 

Örneğin başlangıçta köfte konusunda söylediğim gibi; ben bir Rolls-Royce istedim ya 

da herhangi bir arkadaşımız geldi yeni bir araba istedi. Gözünde canlandırma kuralları 

der ki "arabanın içinde olduğunu hissetmelisin, direksiyona, o deriye dokunmalısın, 

onu hissetmelisin ve arabanın içinde olduğun için sevinmelisin; hayalindeki lüks 

arabayı sürerken insanların sana nasıl baktığını ve seni nasıl kıskandığını görmelisin." 

Asla onu kullanmayacaksınız. Basit bir örnek. Neden? Çünkü bir simülasyon ya da bir 

simülasyonun programlanması bu şekilde çalışmaz. 

 

Şimdi atletimize geri dönelim. Eğer bu atlet gözünde canlandırdıysa... Örneğin, bir 

çubuğun üzerinden sırıkla atlama yapan bir atleti ele alalım. Tamam mı? Eğer 

koşusunu, her adımını ve her güç yatırımını görselleştirseydi: itişte, atlayışta, bedenini 

nasıl sıkıştırdığını ve çubuğun üzerinden nasıl uçtuğunu. Örneğin, Sergey Bubka 6.15 

metre atlarken, bu adam 6.20 atlamaya karar veriyor. Tamam mı? Böylece atlıyor, 

çıtanın üzerinden uçuyor ve 6.20 işaretini görüyor ya da daha doğrusu hala koşarken 

6.20'yi görüyor. Eğer bunu birçok kez görselleştirir ve bedenini çalışmaya zorlarsa ve 

aynı zamanda spor salonunda çok sıkı çalışırsa, bunu yapacaktır. Oysa bir podyumda 

durduğunu hayal ederse, asla bir şey elde edemez. Tıpkı bir araba isteyen, o arabayı 

gözünde canlandıran, koklayan ve ona dokunan kişinin buna sevinmesi gibi - siz zaten 

sevindiniz dostum, deneyimlediğiniz illüzyonun bedelini zaten hayatınızla ödediniz. 

Bedeniniz sizin için kimyasal reaksiyonlar yarattı, sevindiniz, hepsi bu. 

 

Tatiana: Bir duygu daha erken ve daha hızlı verilir. Değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Çalışma değil ama alma duygusu (Tatiana: Çalışma değil, eylem 

değil, duygu). Bu duygu nihai bir sonuca, yani projenin kendisinin sonluluğuna işaret 

ediyor. Ödediniz, peki ne istediniz? Duygular. Onları aldınız, değil mi? Aldınız. Bu, 

Tanrı'ya hizmet etmeyenler için bir ipucudur, deyim yerindeyse. (Tatiana: Neden?..) 

Bu simülasyonu nasıl programlayabileceğinize dair gerçek bir uygulama (Tatiana: 

Ama bedeli yüksek). Evet. Ama bedeli yüksek. Ve bu bedel sizin hayatınız, dostlarım. 

 



Tatiana: İşin en ilginç yanı, aslında insanların hayalini kurdukları hazza, üç 

boyutlulukta belli bir sonuca ulaştıklarında gerçekten ulaşamamalarıdır. Yani pek çok 

insan bir şey uyguluyor, bir şey yapıyor, harekete geçiyor ama sonunda bir tür 

umutsuzluk duygusu deneyimliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Meselenin ne olduğunu biliyor musunuz? Az önce size daha keskin 

bir hileyi nasıl yapacağınızı anlattım. Eğer gerçekten bir şey başarmak istiyorsanız ve 

hatta bunun için görselleştirmeye yatırım yapıyorsanız... bu bizim arkadaşlarımız, 

AllatRa'nın insanları için geçerli değil, dürüst olalım, bu sıradan görselleştirme 

hayranları için geçerli, yani zaten hayatlarını bir illüzyona harcıyorlarsa, en azından 

akıllıca harcasınlar (Tatiana: Bir sonuçla) ve bir sonuçla, evet. 

 

Burada belli bir kalıp var. Neden? Çünkü bu gerçekten bir tür simülasyon. Bu şeytanla 

yapılan bir sözleşme. Siz ona hayatınızı veriyorsunuz, o da size istediğiniz ıvır zıvırı 

veriyor. Yani, antrenman yapan, her şeyi gerektiği gibi yapan, antrenman için yüzde 

yüz çaba harcayan, artı görselleştirme yapan sporcu gibi - işte o zaman işe yarıyor. O 

zaman, yaptığı çalışma ve yatırım karşılığında, fiziksel olarak buna hazır olduğunda 

bedenini kontrol edecek olan şey tam olarak görselleştirmedir. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Bir tür ideomotor eğitim işliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Kişi bir araba istiyor, yani bir araba gördü. Ne 

istiyor? Bu arabayı kendisi için almak istiyor. Teknik özelliklerini görüyor ve o 

arabaya sahip olmak istiyor. Ama özür dilerim, o lüks arabanın koltuğunda kıçını 

hissederse ve görselleştirmesinden zevk alırsa, bu işe yaramaz. Kendisi çalışmalı, 

kendi başına para biriktirmeye çalışmalı, çeşitli para kazanma yolları bulmalı, şu 

marka, şu özelliklere sahip bir araba satın almak için ek bir iş aramalı vs. Ama satın 

alana kadar o arabaya binmemelidir - o zaman sistem onu verecektir. Gördünüz mü? 

Eğer sonuç olarak bir duygu aldıysanız, onu zaten almışsınızdır. Dolayısıyla bu dünya 

bu şekilde düzenlenmiştir. Ama bu aynı zamanda bir simülasyonun gerçekten var 

olduğunu da doğrular, çünkü deyim yerindeyse Vril'imize yatırım yaparak bir durumu 

değiştirebiliriz. 

 

Örneğin, bir atlet, aynı iyi atlet, ona geri döndük, yetenekli bile olabilir, ama 6.20 

metre atlama şansı yoktu, Bubka'nın sahip olduğu gibi bir antropometrisi yoktu ya da 

başka bir şey. Ama sıkı çalışması ve Vril ile kendine bir zafer satın alıyor. O zaman 

kaçınılmaz olarak podyuma çıkacak ve milli marş eşliğinde, ülkesinin bayrağı altında 

kazanan olduğu için bir madalya alacak. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, şimdiye kadar her şey sorunsuz, bir simülasyon olduğuna 

dair onaylardan bahsediyoruz. Ama bir soru ortaya çıkıyor: neden bu seçeneği biraz 

eğlenceli olarak adlandırdınız? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü gerçekliğe uymuyor. 

 

Tatiana: Vay canına. 



 

İgor Mihayloviç: Neden biliyor musun? 

 

Tatiana: Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Basitçe ifade edeyim: Jackie simülasyonuyla bu dünyaya 

girebilecek mi? Hiçbir şekilde, çünkü o bir simülasyonun içinde. Ve o sadece bir 

program, bacakları bile yok. İşte cevap bu. Oysa biz insanlar hayat kazanabiliyor ve bu 

simülasyondan çıkabiliyoruz. Yani bu artık bir simülasyon değil. Umarım aradaki farkı 

anlamışsınızdır, arkadaşlar. Ne demek istediğimi anladınız mı? 

 

Tatiana: Yani Hayatı meydana getirebiliyoruz, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bir simülasyonda da hayatı meydana getirebiliriz. Anlıyor 

musunuz? Yani cinsiyetinizi değiştirebilirsiniz, hamile kalabilirsiniz, doğum 

yapabilirsiniz, bir hayat yaratabilirsiniz ama kendiniz gerçek bir Hayat 

kazanamazsınız. Ve tüm simülasyonu tamamen yok eden Benliklerimiz var. 

 

Tatiana: Yani biz insanlar olarak bu simülasyona uymuyoruz (İgor Mihayloviç: 

Kesinlikle). 

 

İgor Mihayloviç: Ama Benlikler olduğumuzu fark etmediğimiz sürece, yine de 

birincil ya da ikincil bilinç olarak var olmaya devam ediyoruz, o zaman simülasyon 

%100 çalışıyor. 

 

Tatiana: Jackie gibi, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Jackie gibi 

 

Tatiana: Kapalı…  

 

İgor Mihayloviç: Evet. 

 

Tatiana: Belirli bir simülasyonda. 

 

İgor Mihayloviç: Dolayısıyla, bir simülasyon olup olmadığı, simülasyonun ne olduğu 

ve genel olarak dünyamızın ne olduğu teorisinden yola çıkarsak, bunu şu şekilde ifade 

edebilirim: bu birleşik bir dünya, gerçekten de birleşik. Bir simülasyon var mı? Ya da 

%100 simülasyon olmadığını söylemek için, simülasyonu doğrulayan bazı örnekler 

verdim. Bunlardan çok var ve herkes bunları biliyor. Ve herkes bu dünyanın gerçek 

dışı olduğunu hissediyor. İçinde yaşadığımız bir kabus gibi. 

 

Tatiana: Herkes bir çıkış yolu arıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Dahası, Benlik olarak her insan neyin doğru olduğunu hisseder ve 

bilir. Her birimiz, diyelim ki, yaklaşmakta olan olayları bile hissediyoruz. Yine bu 



gerçeküstücülüğü ele alalım, başka türlü adlandırmanın yolu yok, bu simülasyonu. 

Kerberus'u ele alalım (iklimsel olanı kastediyorum). Bu bir simülasyon değil mi? 

Demek istediğim, gerçek bir tehdit var, dünya çöküyor, ama insanlar huzur içinde 

yaşamaya devam ediyor. 

 

Tatiana: Sanki programlanmışlar gibi. 

 

İgor Mihayloviç: Sanki tamamen körmüşler gibi. Ciddi anomaliler zaten o kadar 

yaygın ki tüm normlara meydan okuyorlar. Dünya gözümüzün önünde çöküyor. Bu 

kadar kısa süre içerisinde hiçbir norma uymayan o kadar çok olay yaşandı ki. Ama biz 

sadece kayıtları not ediyoruz, sadece konuşuyoruz. Ve en ilginç şey ne biliyor 

musunuz? Pek çok insan bu durumdan memnun. Ve pek çok insan "Dünyamız bunu 

hak etti" diyor, ama şu gerçeğin farkında değil: Siz bunu hak ettiniz mi? Sonuçta siz de 

bu dünyanın bir parçasısınız. Bu dünyanın sürrealizmi de bu değil mi? Baktığımda ben 

de insanların bu matrise sıkışıp kaldıkları izlenimine kapılıyorum. Ama yine de 

kendilerini Benlik olarak hissediyorlar ve kendilerini korunmuş, bu dünyadan uzak 

veya ayrılmış olarak algılıyorlar. Ama onlar... 

 

Tatiana: Kendi simülasyonlarında, evet, kesinlikle. 

 

İgor Mihayloviç: Elbete. Ama onlar bu dünyadalar ve Kerberus onlara geldi. Ve 

kimse bunu görmüyor. Üstü örtülüyor, bir tek biz konuşuyoruz. Onun için biz, özür 

dilerim, her taraftan... 

 

Tatiana: Hoşlanılmayan. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bize mezhepçiler ve benzerleri de dahil olmak üzere her türlü 

ismi takıyorlar ve şimdiden her taraftan bize çamur atıyorlar. Ama biliyor musunuz 

arkadaşlar, size şunu söyleyeyim: bize çamur atmaya hakları var. Sadece simülasyonla 

değil, aynı zamanda aptallıkla da dolu olan bu garip dünyaya dürüstçe bakacak 

olursak, bize çamur atanların bunu atmaya her türlü hakkı olduğunu söyleyebilirim. Bu 

gerçekten böyle. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz, en azından AllatRa'nın insanları, 

şöyle söyleyeyim, biz gerçekten... bizi bağnazlar, materyalistler, dahası, mutlak 

ateistler olarak sınıflandırabilirim. Bu doğru, arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, 

AllatRa'nın gerçek insanları, hakiki olanlar, hepsi materyalisttir ve hepsi ateisttir. 

Neden biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Bu nasıl açıklanır? 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü ben materyalizme ve ateizme tamamen farklı bir taraftan, 

doğru taraftan bakıyorum. Bugünlerde kim kendine ateist ve materyalist diyor? 

 

Tatiana: Tanrı'nın varlığını inkar edenler. 

 

İgor Mihayloviç: Tanrı'nın varlığını kim inkâr ediyor? Kesinlikle kendi suçluluk 

duygularından, vicdanlarından kurtulmak isteyenler; ruhlarında pislikle yaşayanlar; 



başkalarının işlerini kendilerine mal edenler; birileri için ödül alanlar; İnsan adına 

layık olmayanlar. Ama tamamen kaybolmuş değiller, bir vicdanları var ve bu onlara 

huzur vermiyor. Ve bir savunma olarak, bilirsiniz, psikolojik bir hile olarak, Tanrı'yı 

inkar ederler, "Tanrı yok, dolayısıyla hesap verecek kimse de yok. Eğer ben durumdan 

faydalanmazsam, bir başkası faydalanacak, o yüzden ben olsam daha iyi, nasıl olsa 

Tanrı yok." Gördünüz mü? İnsan kendini böyle sakinleştirir. Gerçekten bir materyalist 

mi? Hayır. Ateist mi? Hayır. Peki o kim? Sadece utanmaz bir insan. Değil mi? 

Söylendiği gibi kötü bir insan, bir alçak. 

 

Tatiana: Ve materyalist kim, İgor Mihayloviç? 

 

İgor Mihayloviç: Materyalist ve ateist kimdir? Materyalist ve ateist, öncelikle dinde 

söylenenlere güvenemeyen insanlardır. Öyle değil mi? Bir bakalım. Evet, hepimiz bazı 

dinlerin içine doğduk, ama onları ciddiye almadık. Neden? Eğer dostlarımız ve 

arkadaşlarımız, AllatRa'nın insanları fanatik olsalardı, bir dinin kontrollü ve manipüle 

edilmiş fanatikleri olarak kalırlardı. Sadece boşuna. Ama çoğunlukla, onlar çok zeki 

insanlardır. 

 

Evet, AllatRa insanları, sizden bahsediyorum. Ben sizi gerçekten de bu dünyadaki en 

zeki insanlar arasında görüyorum. Neden? Çünkü bu dünyayı keşfetmek, analiz etmek, 

tartmak için büyük bir zekâ, istek ve arzuya sahip olmak gerekir. Hangi dinden olursa 

olsun, diyelim ki Kutsal Yazıları alıp "orada hiçbir şeyin değiştirilmemesi gerektiğini" 

iddia eden ve hemen ardından yazılanlarla doğrudan çelişen yasa ve yönetmelikleri 

benimseyen bir adamı dinlemek değil. Bu onun Tanrı'dan daha üstün olduğu anlamına 

mı geliyor? Şimdi o kağıt parçasına nasıl inanabilirim? Basit bir soru. Doğru mu? Eğer 

bu adamın kendisi kutsal kitabı reddetmişse, o zaman Tanrı'dan üstündür. Ama eğer 

Tanrı'dan üstünse, o zaman onu bırakın... İnsanlar bu şekilde ateist ve materyalist 

olurlar. Öyle değil mi? Peki, kendisi yalancı olan birine nasıl inanabilirim? 

 

Tatiana: Kendi evreninde yaşayan birine. Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Bana peri masalları anlatan biri. Sonuçta ben zaten bir yetişkinim 

ama o bana çocuk masalları anlatıyor. Örneğin Cennet'te aslanla tavşan yan yana 

oturmuşlar, havuç yiyorlarmış, ben de onlarla oturup havuç yemeliymişim. Öyle değil 

mi? Bu, bedenimin ve diğer her şeyin korunduğu anlamına geliyor. Ne de olsa ben 

zeki bir insanım, çok iyi farkındayım, herhangi bir maddenin nasıl toza dönüştüğünü 

defalarca gördüm. Her şey tükeniyor. Ama aynı zamanda bu dünyada her şeyin o 

kadar da basit olmadığını hissediyorum. Ve ben neyle uğraşıyorum? Aramakla. 

 

Ve burada neye geliyorum? Kendimi geliştirmeye, kendimi keşfetmeye. Bilgiyi bir 

araç olarak alıyorum. Ve bu sadece bana söylenen ve aptalca inanmam gereken Bilgi 

değil. Hayır. AllatRa farklı bir şeydir. AllatRa bir yoldur. AllatRa, her şeyden önce, 

peygamberlerin buraya getirdiği şeydir, gerçekten de Tanrı'nın Kendisi tarafından bize 

bu Bilgiyi iletmekle görevlendirilen kişiler. 

 



Ve dinlerden farkı nedir? Tanrı ile insan arasında hiç kimsenin olmadığı gerçeğiyle. 

Ve Tanrı'ya giden yol göründüğünden çok daha kısadır. Bir insanın gidip aziz olacağı 

kutsal yerler yoktur. Sizi Tanrı'ya götürecek hiçbir dış teatral eylem yoktur, çünkü 

bunların hepsi bir simülasyondur. Ve sadece bir yanılsama, şizofreni ya da yanlış 

umutlar ve inançlar elde edersiniz. Bir patlayıcıyı patlatarak kendinizi öldürür ve 

yanınıza 10 kişiyi daha alırsanız cennete gireceğinize inanabilirsiniz. Birini 

öldürürseniz gerçekten cennete girer misiniz? Peygamberin kendisi şöyle demiştir: 

İnsan hayatından daha yüce bir şey yoktur. Öyle değil mi? Ve daha birçok şey. Böyle 

bir durumda buna nasıl bakmanız gerektiği ortaya çıkıyor. 

 

Ancak, kendi kendinize çalıştığınızda ve adım adım kişisel deneyim kazandığınızda, 

Bilgiyi elde edersiniz. Ruhsal Dünyanın gerçek olduğu Bilgisini elde edersiniz. Ruhsal 

Dünyadan bir yanıt, gerçek bir yanıt aldığınızda, Ruhsal Dünyanın var olduğunu 

bilirsiniz. Ve Ruhsal Dünya var olduğu için, bu nedenle Hayat kazanabilirsiniz. Öyle 

değil mi? 

 

Fakat Ruhsal Dünyadan bu yanıtı almadan önce, şeytanın var olduğunu keşfedersiniz, 

çünkü onunla bire bir yüzleşirsiniz. Bu tam olarak size anlatılan ve hakkında uyarıda 

bulunulan Armageddon'dur. Ve eğer siz kazanmazsanız, o kazanacaktır. O zaman 

içinizde öfke kaynayacak, AllatRa'ya, diğer herkese ve sevgili beniniz dışındaki her 

şeye nefret duyacaksınız çünkü şeytan bu simülasyonda sizi yüceltecek, kendi 

gözünüzde yükseleceksiniz. Kendinizi bir aziz olarak, nefretle, pislikle ve pardon, 

sıradan bokla dolu herhangi biri olarak sunabilirsiniz. Bu doğru değil mi? Doğru. 

Dolayısıyla, şeytanla yüzleştiğinizde ve onu geçmeyi başardığınızda, bir yola 

ulaşırsınız, sadece bir yola değil, Hayat ile dolu, Tanrı'nın Sevgisiyle dolu bir yola. 

Söyleyin bana, bu inanç mı yoksa Bilgi mi? 

 

Tatiana: Bu Bilgi, deneyim ve uygulama. 

 

İgor Mihayloviç: Peki, Tanrı'ya giden yolda, inançlarla desteklenen Bilginin 

kullanımıyla en azından bir adım var mı? Her şey yalnızca deneyim ve bilgiden 

ibarettir. Yolun başında şüpheler vardır; şeytanı yenmeyi başaramadığınızda, 

kendinizden şüphe duyarsınız, Bilgi hakkında şüphe duyarsınız ve her şey hakkında 

şüphe duyarsınız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

İgor Mihayloviç: Bu dünyanın varlığına dair şüphelerimiz bile var. Buna hakkımız 

var, çünkü biz insanız. Ama sonunda, dikkatimizin gücünün muazzam olduğunu 

gerçekten anladığımızda ve bu gerçekten de Hayatı kazanmamız için bize verilen 

şeydir. Ve bunu doğru şekilde kullanmayı öğrendiğimizde, önce şeytanla sonra da 

Tanrı'yla karşılaşırız. İşte tam da bu nedenle biz aslında materyalist ve ateistiz. 

Gördüğünüz gibi her şey çok basit. Ve yine, eğer insan Bilgiyi kullanarak ruhsal yola 

girerse, söyleyin bana, rahipleri dinleyecek mi? Hayır. Bilgiye gelince, insan dolaylı 

olarak onunla temas etse bile, onda dedikleri gibi göksel bir kuşun heyecanını 

uyandırmaya başlar, anlıyor musunuz? 



Tatiana: Özgürlük için bir arzu. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve kişi bunu hissetmeye başlar. Bilgiyle karşılaşan ve 

durumun tüm saçmalığını, dinlerinin gerçek bir simülasyonunda olduklarını anlayan 

çeşitli dinlerin rahipleri için bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Anlıyorlar, 

gerçekten anlıyorlar ve birçoğu iyi insanlar. Birçoğu ALLATRA'ya katıldı. Sonuçta 

ALLATRA kimseyi herhangi bir dinden ya da başka bir yerden uzaklaştırmaz, sadece 

kişiye eğer isterse Tanrı'ya gerçekten nasıl ulaşacağını gösterir. 

 

Ancak, birçoğu ALLATRA'dan korkuyor, çünkü onlar Tanrı ile insan arasındaki 

rahipler olarak buna uymuyorlar. Ve bu onların güçleri için bir tehdittir. Bu noktada, 

içlerinde iki varlık savaşmaya başlar: Melekleri ve iblisleri. İblis kazandığında rahip de 

kazanır, ama Melek kazandığında kişi Hayat kazanır. 

 

Tatiana: Aslına bakarsanız, özgürlükten korkuyorlar. Ve bu bir paradokstur; kişi 

otoriteye sahiptir, ama kesinlikle özgür değildir ve bu özgürlükten korkar; 

simülasyondan çıkmaktan korkar... 

 

İgor Mihayloviç: Oysa, kimin üzerinde otoritesi var? Bir illüzyon üzerinde mi? 

Kafanın içindeki iblisler üzerinde mi? Evet, biraz Vril ve biraz para kazanabilir, 

rahipken birazcık, sadece birazcık şan şöhretin tadını çıkarabilir. Ama hayat kısa, bunu 

herkes bilir. Onları depresyona sokan da bu. Ayrıca gerçekler de onları bunaltır. Bu 

yüzden mücadele ediyorlar ve bu yüzden hakkımızda kirli iftiralar sipariş etmek için 

büyük paralar harcıyorlar. Ve en ilginç şey ne biliyor musunuz? Onlar üzerimize daha 

fazla pislik döktükçe, daha fazla insan bize katılıyor. Sonuçta, bizi kirletmesi ve 

rahipleri aklaması gereken o kirli makaleleri okuyan pek çok akıllı insan var, ama 

normal, akıllı insanlar bizim kim olduğumuzu ve bu makaleleri kimin sipariş ettiğini, 

aslında ALLATRA'ya karşı kimin savaşmaya çalıştığını çok iyi anlıyor. Bu şekilde 

tüm illüzyon çöküyor. 

 

Sadece bakın, her yayından sonra ya da her olumsuz videodan sonra çok sayıda insan 

ALLATRA'ya katılıyor. Bu tam olarak simülasyonun tam olarak olduğu gibi 

olmadığını, aynı zamanda gerçekliğin de olduğunu kanıtlıyor. Siz ve ben şimdiye 

kadar egregorlar konusuna değinmemiş olsak da, bu konunun da pek çok ilginç yönü 

var. Ama bence bu zaten başka bir hikaye. O yüzden dostlarım, birbirimizi sevelim. 

Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. Huzur sizinle olsun. 

 

 

 


