
YAŞAM ENERJİSİ 
 

Tatiana: Merhaba, sevgili dostlar! Bugün, yine saygıdeğer İgor Mihailoviç Danilov 

ile konuşacağız.  

 

İgor Mihayloviç: Selamlar! 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, işte sizinle bugün tartışmak istediğim şey: günlük yaşamda 

insanın karşılaştığı gerçeklik onu her zaman mutlu etmiyor. Doğrusu, insanların 

hayatta çok fazla problemleri ve hayal kırıklıkları var, yakınları ve arkadaşları ile 

ilişkilerde çok fazla çatışma veya zor durumlar var. Oysa bazen bu üç boyutlu yaşam 

sadece çok sıkıcı ve rutin. Ve eğer gelecek için beklentiler hakkında konuşursak, bazen 

bunlar da sevindirici değiller. Bu nedenle insanlar bu gerçeklik ile etkileşim kurmayı 

reddediyor. Bundan başka, kaçıyorlar. Oysa, soru nereye kaçtıkları. Çoğu zaman 

fantezi kurmaya kaçıyorlar. Ve modern dünyada, böyle bir kaçış ve bu tür bir firar o 

kadar geniş ölçekli hale geldi ki, bilim insanları bunun esasen bir tür gizli salgın 

karakterine sahip olduğunu söylüyor.   

 

Hayal kurmakta zarar olmadığı söyleniyor. Bu gerçekten böyle mi? Ve kafamızdaki 

zihinsel görüntülerin ve resimlerin tehlikeli olup olmadıklarını tartışmak istiyorum. 

Çünkü insanın, diyelim ki, basitçe bazı planları imgelemesi, daha sonra hayatta 

uygulamaya koyduğu bir şeyleri modellemesi bir şey: yaratıcı aktivite vs. Ama 

çoğunlukla, fantezilerinde insanlar daha önce hiç bulunmadıkları veya hiç sahip 

olmadıkları yeteneklere sahip oldukları bazı yerleri düşlüyorlar. Bu tür şeylere tavır 

nasıl olmalıdır? Bu hayal kurma ne zaman patolojik hale geliyor?     

 

İgor Mihayloviç: Genel olarak konuşursak, konu gerçekten çok ciddi, ama 

görünebildiği kadar anlamsız. Sözünü etmek istediğim ilk şey: bir çok insanın bilincin 

bu oyunlarına ve kelimenin tam anlamıyla kendileri için alternatif gerçekliklerin 

yaratımına dahil olduğunu söylüyorsun. Ama doğruyu söylemek gerekirse... Burada, 

rakamlar korkutucu. Pratik olarak nüfusun yüzde yüzü kafalarında alternatif 

gerçeklikler yaratmakla meşgul. Bazı insanlar uzatılmış süreçlere sahipler; kafalarında 

neredeyse gerçek bir dünya yaratıyorlar. Bu sanal dünyadır, ama onlar için gerçektir. 

Ve böyle bir çok insan var. 

 

Ama, insanın katıldığı ara sıra, kısa fanteziler vardır; orada bir şeye karar verir, ana 

karakter olur, vb. Bazı insanlar, özellikle psikiyatri veya psikoloji ile bağlantılı olanlar 

veya kendilerini sadece psikoloji alanında uzman olarak görenler itiraz edebilirler. 

Çoğunlukla hayatta bir şey elde edemeyen insanların bu tür hayaller ile meşgul olması 

anlamında. Böylece gerçekliğin telafisi olarak, kendileri için bir şeyler yapabilecekleri 

ve bir şeyler yaptıkları alternatif bir gerçeklik hayal etmeye ve yaratmaya başlarlar. 
 

Dostlar, doğrusunu söylemek gerekirse, bu böyle olmaktan çok uzaktır. Bu dünyanın 

güçlü insanlarını bile alırsak, onlar daha fazla fantezi kurarlar. Diyelim, 

toplumumuzun alt katmanı çoğunlukla kısa süreli olaran fanteziler ile uğraşır, 

biliyorsunuz, ara sıra olan fanteziler, örneğin bu veya o konu ile ilgili ve neredeyse 



aynı fantezilere asla geri dönmezler. Dönseler bile, hikayenin konusu değişebilirdir. 

Bu arada, o derece illüzyonlar yaratan güçler, nasıl söyleyelim? Biliyorsunuz, bu her 

şeyi düşünüp modelledikleri bir film, TV dizisi gibi veya alternatif hayat gibi. Elbette, 

onların hepsi oradaki El'ler, yani, bütün dünyayı yönetiyorlar ve bu tür şeyler. Bu şaka 

değil, bu gerçekten böyle.   

 

Bu nedenle, tüm bu patolojik fantezilerde, biliyorsunuz, belki de en korkutucu şey, 

neredeyse yüzde yüz hepsinin olumsuzluk içermesidir. Yani, ender istisnalar dışında, 

vurguluyorum, fantezilerin daha olumlu olduğu ender istisnalar dışında,. Yine, bunlar 

hayalpereste göre olumlular. Ama buna sıradan bir perspektiften bakarsak, hikayeleri 

günlük yaşamda gelişecek olsaydı, çok fazla olumsuzluk var, bazı sahnelerin zorunlu 

olarak yer aldığı, bazıları birinin başka biri üzerinde hakimiyeti. Ama çoğunlukla, 

fanteziciler her şeyi kontrol eder, her şeye karar verir vb. 

 

Öyleyse, sorun iyi mi kötü mü? Kötüdür, iğrençtir. Neden? Çünkü zamanımızı, 

hayatımızı ve dikkatimizi bir fantaziye, bu hayali dünyaya biraz fantazi oynamak için 

harcıyoruz. Bu, bu arada, oyun bağımlılığının toplumumuzda neden bu kadar geliştiği 

sorusuna cevap veriyor. Bugün itibariyle oyun bağımlılığı gerçekten büyük bir 

sıkıntıdır. Bundan başka, insanın kumarhanede kumar oynaması veya bilgisayarda bir 

tür interaktif oyun oynaması önemli değildir. İnsan ona o kadar bağlanır ki onunla 

yaşamaya başlar. Bu nedenle, tüm bunlar çok ciddi. Bir yanılsama yaratmak ve buna 

Şahsiyeti dahil etmek bilincimizin bir işlevidir. Biliyorsunuz, sorun şu ki, Şahsiyet 

ayırt etmez, gerçekten bir fantezinin nerede olduğunu ve gerçekliğin nerede olduğunu 

ayırt edemez. Neden? Şahsiyete sunulan herhangi bir bilgi dikkat ile, dikkatimizin 

gücü ile ödenir. 
 

Tatiana: Bu arada, çoğu kutsal pederler aslında, düşüncelerinizde veya eylemlerinizde 

günah işlemenizin önemli olmadığını söyledi - bu fenomenlere eşit olarak dikkat 

etmelisiniz.   

 

İgor Mihayloviç: Diyelim, kafamızda oynattığımız veya fiziksel veya gerçek olarak 

yaptığımız her eylem, eğer günahkar ise, bu günahtır. İster insanın kafasında, 

hayallerinde, fantezilerinde olsun ister bir tezahür olsun, bu günah ise, günahtır. 

Neden? Yanıt çok basit. Tekrar söylüyorum, Şahsiyet bunun gerçeklik mi yoksa 

fantezi mi olduğunu ayırt etmez. Şahsiyet hayallerimizi gerçeklik olarak algılar.  

 

İşte basit bir örnek. Nadir istisna ile, esasen herkes rüya görür, ama herkes bunları 

hatırlamaz. Bir kaç istisna ile, bazı insanlar basitçe rüyaları hatırlamaz, ama herkes 

rüya görür. Bundan dolayı, dostlar, birçoğunuzun rüyaları var. Rüyalarınızda, 

uyudumakta olduğunuzu çok nadir kavrayabilirsiniz, öyle değil mi? Bu bir rüya. Ama 

her şeyi kesinlikle gerçekçi olarak algılarsınız. Ve yine, uyku sırasında rüya 

gördüğümüzü neden kavrayabiliriz? Bu bir aktivasyondur... bu oyunu bize empoze 

eden ikincil bilincin yanısıra, birincil bilinç de uyanmaya başlar ve değerlendirme 

yaptığı yer burasıdır. (Tatiana: Gözlemci), Birincil bilincin konumundan gözlemci ve 

Şahsiyet konumundan değil. Bu durumda, bir gözlemci olarak genelde ona empoze 

edilen her şeyi kabul eder. 



Tatiana: İnsan rüyanın nerede olduğunu ve kendisinin gerçekte nerede olduğunu ayırt 

edebildiği zaman.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru, eğer gözlemci olarak birincil bilincin uyanması varsa, bu 

durumda insan rüyayı kontrol bile edebilir ve oynayabilir. Ama öyle oluyor ki, eğer 

insan  o kadar zayıftır ki, bilinç Şahsiyet olarak onu manipüle eder, O zaman bunu 

yapabilir. Kontrollü rüyalar yaratmayı bile öğrenen insanlar var, yani, onlar gerçekten 

sahneler çizerler; aynı düşüncelerde yaptıkları gibi rüyalarda fanteziler kurarlar. Ne 

için? En azından bir yerde bir kral olmak için. Görüyor musunuz? Demek istediğim... 

bu yine başka insanların dikkatinin gücünün kovalanmasıdır. Başka bir deyişle, hangi 

sloganı ve hangi ideolojiyi kullanırlarsa kullansınlar insanları gücün zirvesine 

tırmanmaya zorlayan tek harekete geçirici, onları oraya gitmeye zorlayan tek şey 

dikkattir. Diğer insanların dikkati. 

 

İnsanları hayatlarını tehlikeye atarak dağlara çıkmaya ve fethedilemezleri fethetmeye 

iten nedir? Diğer insanların dikkati. Bugünlerde moda olduğu gibi, insanların 

TikTok'ta, YouTube'da ve sosyal medyanın her yerinde yaptıklar şey, gençlerin risk 

aldıklarında fotoğraf paylaşmaları. Örneğin, biri bir vinç kolunda gökyüzünün altında 

bir yerde asılı duruyor. Ya da yüksek bir binanın kenarında elleri üzerinde durarak 

aptalca davranışlarda bulunuyor. Yani, bir fotoğraf uğruna değil, çekim uğruna değil, 

dikkat uğruna hayatlarını tehlikeye atıyorlar.  Oysa yine, bu iki uçlu bir çubuktur: onu 

ne kadar çok kişi izlerse, o kadar çok görüş… Oysa aslında, daha fazla dikkat yatırılır. 
 

Ama burada bazıları "Nereye yatırılıyor?" diyecek, evet, dijital bir kayıtta. Ama 

modern teknolojinin bağlantıyı koparmadığını daha önce de defalarca söyledik. Başka 

bir deyişle, modern kameralar, dijital kayıt, insanı  kayıta o kadar bağlar ki, bir film 

izleseniz de  bir insanı gerçekte gözlemleseniz de fark etmez. Dikkatinizi onun imajına 

yatırırsınız ve bu imaj kişinin kendisini besler. Burada uğruna savaştığımız tek şey 

dikkatin gücü. Neden? Çünkü bu ilksel güçtür, Hayat kazanmaya niyet edilen Allat'ın 

gücüdür. Günlük kaynağımız, deyim yerindeyse, bedenimizin tükettiği şeye prana, 

yaşam enerjisi diyebiliyorsak, o zaman Allat'ın gücü tamamen farklı bir kaynaktır; o 

burada bulunan en değerli şeydir. 
 

Tatiana: Bu ilginç. İgor Mihayloviç, böyle bir nokta var: Görünen o ki, hayal kuran 

pek çok insan, deyim yerindeyse hedef belirlemekte sorun yaşamaya başlıyor. Bu 

hayatta hiçbir şeye ilgi duymuyorlar. Çünkü beş ya da on dakika içinde kafanızda 

Olympus'un zirvesinde olduğunuz, her şeyin iyi olduğu, iyi ve rahat hissettiğiniz bir 

sahneyi hayal edebiliyorsanız, neden belli bir beceri kazansın, kendini geliştirmeyle 

uğraşsın, diyelim ki en az on yıl boyunca olimpiyat şampiyonu olmaya çabalasın. 

(İgor Mihayloviç: Biliyorsun…) Ve insan bundaki tehlikeyi görmüyor ve hissetmiyor 

(İgor Mihayloviç: Elbette görmüyor). Doğru olarak söylediğin gibi, her zaman daha 

fazlasını istiyor. Sonuçta kişi için gerçekleşmiş o görüntüler… Dürüst olmak gerekirse, 

hayal kuran herkes, rüya bağımlısı olan herkes (ve diyelim ki, neredeyse yüzde 

yüzümüz) anlıyor ki, bir zamanlar birkaç turda oynadığı o görüntüler, gerçekleşmiyor. 

Bu nedenle bu bilincin ve sistemin size vaat ettiği bu garantili zevk yoktur. 
 

İgor Mihayloviç: O var. Bunu söyleyen o insanların vardıkları sonuçlara 



katılmıyorum. Neden? Bir haz var. Bu, Şahsiyet tarafından yeterli dikkatin tahsis 

edilmesi konusudur ve buna karşılık olarak, beynimiz dopamin üretir. Her seferinde 

artırmak ve daha saptırılmış bir entrika yapmak zorundasın (Tatiana: Ve daha fazla 

zaman harcanır). Ve zamanı artırmak. Bu nedenle sadece dikkat değil, tüm bunlara 

zaman da harcanmak zorunda. Bu sadece, oyundaki gibi, insanı çok fazla içerir, 

görüyor musunuz? Uyuşturucu bağımlılığı veya alkolizm gibi; tüm bunlar yok eden 

şeyler. Tüm bunlar hayatlarınızı alan şeyler, dostlarım. Bilinçteki, fantezilerdeki bu 

oyunlar. 

Bazıları diyecek ki, "Bir şey düşünmeye ne dersin?" Çok büyük bir fark var. Örneğin, 

bir şeyi hesaplamanız gerekiyor, bilincinize bunun için ihtiyaç var. Bir ev inşa etmek 

için ihtiyacınız var, bir mimari tasarım yapmak için ihtiyacınız var, hesaplamak için 

veya eğer mimar değilseniz, ama sadece bir ev inşa etmek istiyorsanız, her detayı 

düşünebilirsiniz; beyniniz ve bilinciniz bunun için gerekli. O gerçekten hayatımızı 

planlamak için bir araçtır. Ama bugün bir ev inşa etmeyecekseniz, yine de bilinç size 

bir gün para kazanacağınızı ve hayalinizdeki evi inşa edeceğinizi söyler... Yine sosyal 

medyada ve etrafta her yerde, insanlarla konuşuyorlar ve fantezi kurmanın, hayal 

kurmanın sizin için yeterli olduğunu ve o eve sahip olacağınızı öğretiyorlar. Ve bir 

insanın nasıl düşündüğünün, hayal kurduğunun ve tam olarak aynı evi elde ettiğinin 

örneklerini veriyorlar.    

 

Bu tür şeylerin işe yaramadığını söylemiyorum - işe yarıyorlar, ama bilirsiniz, bir 

piyango kazanmak, sistemden bir sadaka almaktan daha kolaydır. Bu doğru. Bazen,  

insan çok ödeme yaptığında, sistem buna izin verir… Sistemden gelen bu sadakaya 

değmez, görüyorsunuz.  
 

Tatiana: Ayrıca dikkati bu düşünce üzerinde tutmanın aslında kolay olmadığını 

söyledin (İgor Mihayloviç: Elbette, bu kolay değil). Dilediğin şey için bile.. 
 

İgor Mihayloviç: Bazı insanların neden bazı maddi faydaları görselleştirmede başarılı 

olurken, diğerlerinin tam olarak aynı miktarda zaman harcamalarına rağmen başarılı 

olamadığını tartışalım. Dikkatinizin yatırım sıklığı. Başka bir deyişle, bu büyüdür, 

dostlarım, insanı hayattan yoksun bırakan gerçek büyü. Ve neden hayatından yoksun 

bırakılıyor? Çünkü gücünü boşa harcıyor. Bu gerçekten büyüdür. Bu maddi dünyada 

istediğiniz sonucu elde edebilmeniz için, diğer tüm düşünceleri bir kenara 

bırakmalısınız. Dikkatinizi dağıtmamalı ve tam olarak istediğiniz nesnenin noktasına 

odaklamalısınız. Örneğin bir ev istiyorsanız, onu net bir şekilde görmeli, içinde en ince 

ayrıntısına kadar yaşamalısınız. Bana söyleyin, buna değer mi? Ev mi istiyorsunuz? 

Para kazanın ve onu inşa edin. Böyle bir fırsatınız yoksa hayal kurmayın. Bu basit bir 

örnek. 
 

Tatiana: Sonuçta, harekete geçtiğiniz zaman, hayal ettiğiniz zamandan tamamıyla 

farklı türde enerji harcanır.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette, fiziksel olarak güç harcadığınız zaman veya bir şey 

heesapladığınız zaman, prana harcarsınız. Oysa hayal kurduğunuz zaman, dikkatinizi 

bir fanteziye yatırdığınız zaman, Allat harcarsınız. Fark çılgındır. Örneğin, 



dinlendikten sonra veya başka bir şeyden sonra restore edebileceğiniz o güç... Genel 

olarak konuşursak, prana da bir rezervdir, size bütün ömrünüz için verilmiş olan 

benzin tankıdır. Bununla birlikte, prananın tüketilmesi aslında günahkar olanlar hariç, 

tüm yaşam durumlarımızı sağlar, oysa fantezi bir günahtır. Başka bir deyişle,  

bilgisayar oyunu oynar gibi fantezi, hayal kurmamalısınız. Öyle değil mi? Bu arada, 

bununla meşgul oluyoruz, kafamızda birileri ile konuşuyoruz.  

 

Örneğin, Olimpiyatlar konusuna temas ettin. Değil mi? Eğer insan spora hevesli ise, 

spor programlarından zevk alıyorsa, kesinlikle kendisini podyuma koyacaktır, elbette. 

Demek istediğim, TV'de gösterilenlerin hayatını yaşar. Bu imgeye bakar, bir atletin 

veya başka bir şeyin imgesine ve kelimenin tam anlamıyla kendisini bu yaşam 

enerjisinden, dikkatin bu gücünden yoksun bırakır. Neden? Çünkü içine yatırması 

gereken şeyi, yani, Hayat verebilecek şeyi fantezisine, hayaline yatırır, gerçekten 

yatırır. Ve bunu Allah'a çevirmez, ama şeytana verir. Dini terimler ile konuşuyorum: 

Allah'a vermeniz gereken şeyi şeytana vermemelisiniz. Şeytan için farklı bir şey var- 

bu prana, aslında sekiz yüz yıl veya daha fazla yeterli olan bu yaşam enerjisi stoğu, 

oysa biz onu çok kısa bir zaman periyodunda yakıyoruz. Öyleyse onu şeytana verin, 

onu paylaşın; bu şeytan için niyet edilen o gümüştür.  
 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihayloviç, dopamin konusuna değindin. Bunun hakkında 

konuşmak istiyorum. Çünkü doğrusu, bu aslında sistemin hayal kurduğumuz şey için 

bize onunla ödeme yaptığı şeydir (İgor Mihayloviç: Ödeme yapmaz), bizi zevk ile 

baştan çıkarır (İgor Mihayloviç: Baştan çıkarır ve bizi onunla tutar, elbette) 

İgor Mihayloviç: Hayal kurmaya başlıyoruz; Önemli değil, herhangi bir konu alalım, 

örneğin, sen bir kahramansın, bilmiyorum, maymunlara yardım ediyorsun ve bir 

bakışla muzları yere seriyorsun. Bu kadar, maymunlar şişman, ağaca tırmanmaları bile 

gerekmez, size çok düşkünler. Ve… Vurguluyorum, maymunlar size hayranlar, size 

hayranlar, anlıyor musunuz? Bunların ne tür maymunlar olduğu önemli değil 

(Tatiana: Alfa, sen alfasın), sen alfasın. Tüm fantezilerimiz, bir insanı alfa ya da 

kurban yapmak üzerine kurulu, fark etmez - dikkat çekmek için. Hayalini kurduğunuz 

nesnelerden bile dikkat çekmek için. Sadece imgeleyin: bir illüzyon satın almak için 

gerçek para ödersiniz. Diyelim ki, bir dondurma ya da şekerleme resmi görmek için 

para ödüyorsunuz. Senin için daha mı tatlı oldu? Bu aslında hayat. Ölü bir şeyin 

bedelini hayatınla ödedin. Üstelik, sözümona dikkatlerini size veren nesneler 

yarattınız. Ama bu sana yatırılmayan kendi dikkatindir. Kendiniz için oluşturduğunuz 

imgeye yatırılıyor. Bunu uyduran sen değilsin, sana dayatıldı. Yine bu "bunu kendin 

için uydurdun" noktası - hayır, bunu sen finanse ettin. Hiçbiriniz bundan bir şey 

yapmıyorsunuz. Ve ikinci gerçeğin ifşa edildiği yer burasıdır. Sadece bize zarar veren, 

bizi öldüren bir şeyi finanse ediyoruz. Ama bu ilginç. Neden ilginç? Bizi uyaran o 

dopamin nedeniyle. 
 

Tatiana: Evet, tam olarak, buna daha fazla zaman, dikkat ve enerji vermemiz için bizi 

canlandırıyor.  

İgor Mihayloviç: Bir tür canlandırır, uyarır ve teşvik eder. Evet, tam olarak. Daha 

enerjili hissederiz, bizim için daha ilginçtir.. 



Tatiana: İnsanlar o hayaller için özel olarak zaman ayırıyor. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Öncelikle, her zaman hayal kurar, oysa bunun için... bu kısa 

bir video değil, bir film çektikleri zaman, bir tür alternatif hayat. Bunun için, her 

zaman, zaman bulurlar, oldukça çok zaman. 
 

Tatiana: Biliyorsun, belirli bir sahneye veya o türde duaya çok fazla dikkat verildiği 

zaman, insanlar aniden bir noktada bu düşüncelerin çok müdahaleci olması ile 

karşılaşır, ki bu düşünceler istenmedikleri zaman gelirler.  
 

İgor Mihayloviç: Bekle, istendiklerinde  ne zaman geliyorlar?  
 

Tatiana: İnsan kontrol illüzyonuna sahiptir, istediği zaman kaçabileceği bir dünya 

yarattı.  
 

İgor Mihayloviç: Bu yanılsamadır. Ve şimdi yanıtladın: bu bir kontrol illüzyonu. 

Oysa, o kişiyi her şeyden vazgeçmeye, ailesinden vazgeçmeye, işinden ve 

umutlarından vazgeçmeye ve oturup aptalca hayaller kurmaya iten nedir? Hiç bir şey 

vermeyecek olan bir illüzyon? Ve biliyorsunuz, bunların hepsi aynı doğadandır: oturup 

TV dizileri izlemek, üzüldüğünüz bir spor programı izlemek veya hayal, fantezi 

kurmak - bu kesinlikle aynıdır. Bu eylemlerin doğası ve esası aynıdır - hayatınızı çekip 

almak. Bu gerçekten böyle.  

 

Bu anlamsız… Biliyorsunuz, bu şimdi kışkırtıcı bir şey, insanlar da biraz tartışabilir. 

Size hiçbir şey vermeyen, endişeleriniz olan, herhangi bir beceri kazanmadığınız, 

geliştirmediğiniz, kendinizi geliştirmediğiniz, diyelim ki herhangi bir uygulamalı 

sanatta ya da el sanatlarında kendinizi geliştirmediğiniz bir diziyi izlemenin anlamı 

yok. Neden? Uygulamalı sanatlar ve el sanatları ne anlama geliyor? Bu, kendinizi 

orada geliştirebileceğiniz anlamına gelir: eğer bir sanatçıysanız, çizebilirsiniz. Yani, 

nasıl daha iyi çizileceğine ve konunun nasıl anlaşılacağına bakarsınız. Yazarsanız, 

kendinizi yazma konusunda eğitebilirsiniz. Matematikçi iseniz matematik 

problemlerini çözersiniz. Tamam, sen bir metal işçisisin, arabaları tamir ediyorsun. 

Neye bakarsın? Nasıl tamir edilir, hangi durumda ve arabada ne olur. Bu bir beceridir, 

bu gereklidir. Bu durumda bu anlaşılabilir: bir profesyonel olarak gelişiyorsunuz. Bir 

parça ekmek kazanmanızı ve bedeninizi beslemenizi sağlayan şey budur. Doğru mu? 

Ne için? Bedeninizin düzgün çalışması için. Çünkü üç çeşit beslenmemiz var. 
 

Genel olarak ilginç yaratıklarız. Pranamız var. Eğer pranaya sahip değilsek, bedeninizi 

nasıl beslerseniz besleyin, üzgünüm ama yine de öleceksiniz dostum. Bedenimize, 

bilincimize, aralarındaki bağlantılara vb. enerji veren budur. Prana, insanlar olarak 

bizim için temel yaşamsal enerjidir. Gıda, bedenimizin yaşaması için ana enerjidir. 

Gıda ve su. Bu doğru. Artı oksijen, biliyorsunuz, yani... Bunu bir birim olarak kabul 

edelim - bedeni beslemek için. Ve en önemli enerji var - Allat, tam olarak Şahsiyetin 

sahip olduğu şey. Ve böylece, hepsini kesirlere ayırırsak, o zaman Allat, her şeyi 

oluşturan evrensel en saf enerjidir. Bu nedenle, her şeyle karıştırılmış böylesine çok 

uzak bir kesir pranadır. Oysa, yiyecek işlenmiş pranadan geriye kalan şeydir; binlerce 

kez işlenmiştir ve bu, yiyecek olarak tükettiğimiz enerji şeklidir. Ama gıda, prana'yı 



telafi etmek için o gücü ve o enerjiyi vermez. Hayır, imkansız çünkü prana aslında 

yaşam süremizi belirliyor. 
 

Ve bir şeyi daha vurgulayacağım: prana büyüde çok büyük bir rol oynar. Oysa 

Yaşamda, Hayatı kazanmada büyük rol oynayan tam olarak Allat'tır. Öyle değil mi? 

Bu şekilde söyleyelim. Yine de antiallat, büyüde muazzam fırsatlar sunar, çünkü 

olabilecek en değerli enerjidir. Bu yüzden sürekli bu enerjinin peşinden koşarız. 

Acıktığımızda hep bir şeyler yemek isteriz. Her gün bedenimizi beslemek zorundayız. 

Bazı insanlar kesinlikle bir süre aç kalabilirler ama yine de yemek yemek isterler, yine 

de bedenlerini beslemek zorundadırlar. Prana da çok önemlidir ve onun için avlanan 

bazı yaratıklar vardır. Aynı zamanda diğer insanlara kıyasla avantajlara sahip 

olmalarını sağlar. Oysa Allat gerekli olan, önemli olan şeydir. Başlangıçta her şeyi 

etkiler. Ve en önemli işlevi Hayat vermektir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, sistem tarafından Allat güçlerinin peşinde koşmakta, eğer 

sistem insanı mükemmel şekilde iyi araştırdıysa ve insanın hayatında ortaya çıkan 

belirli tetikleyici durumlar olduğunu anlıyorsa ve insan çabucak fantezi kurmaya 

kaçıyorsa, onun hayatında bu tür daha fazla durumların olması için sistem insanın 

dışsal hayatın yaratabilir mi ve modelleyebilir mi?  
 

İgor Mihayloviç: Hayır, yapamaz, aslında yaptığı şey bu. Bu onun ana işlevi. 

 

Tatiana: Dışsal hayatın daha iyiye gitmez, ama sadece kötüleşir ve kaçtığın böyle 

durumlar...  

 

İgor Mihayloviç: Sistemin kendisine fayda sağlıyorsa daha iyi olabilir. Neden?  

Sistem, dikkatimizin, gücümüzün ve esasen pranamızın ana tüketicisidir. Anlıyor 

musunuz? Ama asıl amacı ve hedefi, bizden mümkün olduğu kadar çok Allat almaktır. 

Bu bir fantezi değil, arkadaşlar. Biraz dikkat edin ve kendinizi gözlemleyin. Yine de, 

kesin olarak bilmek istiyorsanız, herhangi bir dini alın ve onları bu perspektiften 

dikkatlice inceleyin. Ve tam olarak uygulayıcılardan, örneğin Hıristiyanlığın kutsal 

pederleri gibi olanlardan pek çok yanıt bulursunuz. Öyle değil mi? Dikkatin gücü 

hakkında ve yine o görüntüler hakkında çok şey konuşuyorlar. Aslında olabilecek en 

korkunç şey bu. Bu yüzden insanları uyarıyorlar ve bunun hakkında konuşuyorlar. 

Evet, farklı dinlerde bunu farklı adlandırabilirler. Allat ilksel, ezeli isimdir, Allah'ın 

gücüdür, Hayat verendir. Anlıyor musunuz? Bu, Allat'tır. Biz bunu Allah bilir ne 

zaman adlandırıldığı gibi adlandırıyoruz. Daha sonra herkes buna kendi ismini verdi.  

İnsanlar öğretilere dayalı dinler kurdular, icat ettiler, her şeyi karıştırdılar ve aynı şeyi 

farklı isimlerle adlandırdılar. Biliyorsunuz, sanki prana ve chi olması gibi. Öyle değil 

mi? Demek istediğim, Doğu'da qi var, chi var ve prana var ve insanlar onlara farklı 

isimler veriyorlar; bir enerji bir şey yapar, diğeri başka bir şey yapar. Ama daha kadim 

zamanları alırsak, chi enerjisi yaşayan her şeyi yok edendir. Qi enerjisi, nefesimizle 

aldığımız şeydir. Prana, bize yaşam enerjisinin rezervi olarak tahsis edilen şeydir ve 

onu yenilemek neredeyse imkansızdır. Ama başka bir insandan alınabilir. Ve buna 

dayanarak (Tatiana: Kandook'lar)… Elbette. Tam olarak bununla yaşayan 

uygulayıcılar var, onlardan oldukça fazla var. Bu güç için her yerde savaşılıyor. 



Diyelim ki hepimiz dikkat çekmek için savaşıyoruz, öyle değil mi? Oysa bazı insanlar 

duygu için, yani insanın prana saldığı o durumlar için savaşıyor. 

Anastasia Novykh tarafından da açıklanan basit ve klasik bir örnek var. Kuyruktayken, 

bir insan kavga etmeye ve hoş olmayan bir durum yaratmaya başlar (Tatiana: Iznyl). 

İznyl, evet, doğru. Ezoosmos kitabında iyi anlatılmıştır. Bunlar prana avcıları. Neden? 

Çünkü kişi böyle insanları gördüğünde kendini rahatsız hissetmeye başlar. Bu onu 

sinirlendirmeye ve canını sıkmaya başlar ve tam da bu noktada pranasını kaybetmeye 

başlar. Dikkatini o nesneye odaklamaz. Tersine. Anlıyor musunuz? Bu nedenle, 

insanlardan yalnızca mallarını ve paralarını değil, en korkunç olanı da, yaşam 

enerjisini ve yaşam veren enerjiyi almanın teknikleri ve yolları vardır.  

Tatiana: Öyleyse enerji vampirliği kurgu değil.  

 

İgor Mihayloviç: Bu fantezi değil, bu gerçekten doğru. İzlemek yeterli, sadece 

söylüyorum... Yani, görüyorsun, problem şu ki, şu anda dokunamadığımız şeyler 

hakkında konuşuyoruz. Bir cihaz alıp bunları ölçemiyoruz. Ve bunu yapamadığımız 

için, bilim bunu inkar ediyor. Ama, bilim çok fazla şeyi yapamıyor ve kendisini haklı 

çıkarmak için o kadar çok şey icat etti ki, biliyorsun, bir tür ... buna gülebiliriz de, 

deyim yerindeyse, bu konuyu getirmeyeceğiz. (Tatiana: Bilime güvenmeme). Bilime 

güvenmeme, evet bu konuyu getirmeyeceğiz. (Tatiana: Bir çok çalışma alanı var). 

Çok fazla çalışma alanı var. Bana inanın, bu alanlardan çok, çok fazlasına sahibiz, 

bunlar objektifler ve bilimin bir çok veçhesinde ve dallarında kanıtlanabilirler, bu 

şekilde söyleyelim. 

 

Oysa burada bilimin henüz ilerlemediği şeylerden bahsediyoruz. Bunu göremeyiz veya 

ölçemeyiz, ama dolaylı işaretlerle değerlendirebiliriz. Yani, gerçekle ve bu kişiye 

olanlarla, sonucu gözlemleyebiliriz. Bu enerjiyi kesinlikle bir neden olarak 

gözlemleyemeyiz. Ama her birimiz onu hissedebiliyoruz. Ve onu başka bir şeyle 

karıştırmak imkansız. Bir insan Allat'ın gücünü hissederse, beni bağışlayın, ölmek 

üzere olsa da içindeki her şey canlanır. Bunu bu şekilde söyleyelim. Evet, bu bedeni 

etkilemez. Yan etki olarak... (Tatiana: Ruhun gücü.) Evet, Ruhun gücü, kesinlikle 

doğru. Allat, Ruhun gücüdür. Prana bedeni etkiler - bu farklı bir enerjidir. 

 

Böylece, dostlarım, prananın ne olduğunun ve Allat'ın ne olduğunun basit bir 

anlayışına sahip olmak için, diyelim, basit bir anlayışta, tamam mı? Bir arabayı ele 

alalım. Örneğin, benzin tankı ve tanktaki benzin, bu aslında pranadır. Motorun 

tüketimine bağlı olarak, tanka dökülen miktar... Bu aynı zamanda sürmeye, yani, 

beceriye bağlıdır (Tatiana: karakter), evet, sürücünün karakteri, çok veya az yakıt 

kullanması. Her durumda, yakıt A noktasından B noktasına gitmek için yeterlidir. Ve 

Allat nedir? Allat bu arabadaki navigatör dahil, tüm sensörler ve tüm sistemlere güç 

veren elektriktir, hareket ettiğiniz A noktasının nerede olduğunu bilmek için, ayrıca 

varmanız gereken B noktasının nerede olduğunu bilmek için. Aksi taktirde, navigatör 

olmadan daireler çizerek sürersiniz ve hiç bir yere varmazsınız. Hareket ettiğiniz yerde 

kalırsınız, tüm prananızı veya tüm benzininizi tüketirsiniz. Bunun bu enerjiler 

arasındaki farkın ne olduğunu daha netleştirmenin yolu olduğunu sanıyorum.  
 



Tatiana: Evet, harika! 
 

İgor Mihayloviç: Oysa, bunlar asırlardır biliniyor, bunun hakkında çok 

konuşuluyordu. Ama bu ayrı bir konu... 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ayrıca tıbbi terimler kullanırsak bu hayal kurmanın ve düş 

kurmanın ne kadar tehlikeli olduğunu düşünüyordum. Tekrar dopamine dönecek 

olursak: şizofreni gibi ruhsal bozuklukları göz önüne alırsak, özellikle vesveseler ve 

halüsinasyonlar içeriyorsa farmakolojik ilaçlar, antipsikotikler kafamızda bu dopamin 

reseptörlerini bloke etmek için dopamini düşürmeye niyet edilen maddelerdir. Oysa 

bilincin insanı dopamin miktarının artması için sürekli uyardığı ortaya çıkıyor 

(İgor Mihayloviç: Elbette). Ve bunu anladığınızda ve şu paraleli çizdiğinizde: Tek bir 

mizansenle başlıyormuş gibi görünen bu yol, ardından filmler onu takip ediyor ve daha 

sonra buna giderek daha fazla zaman ayırıyorsunuz, sonra saplantılı bir fantezi ortaya 

çıkıyor, bu nedenle bu yol büyük olasılıkla bipolar şizofrenik bozukluklara yol açar, 

öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Evet, elbette, ama bu eğer bağımlı hale geldiyse. Oysa genelde, bu 

problem erken çocukluktan başlar. Demek istediğim, bunu önceden tartıştık, üç aylık 

yaştan itibaren bile, çocuk olumsuzluğa uyumludur ve daha sonra olumsuzluk sadece 

artar. Küçük çocuklar, sadece iki yaşında olsalar bile, tam olarak olumsuzluk 

konumundan düşünürler. Örneğin, "Anne gitti, bu birinin onu çaldığı anlamına 

geliyor,"... ve çocuk anında.. (Tatiana: İnsanların sosyal davranışının olumsuz 

yargılamaları da. Bu çok önemli). Elbette. Ve burada kim dayatıyor? Egoizm. 

Gerçekte, çocuk annesi hakkında sadece bir araç olarak, ona hayatta kalma şansı veren 

ve onu koruyan bir nesne olarak kaygı duyuyor. Çocuk aslında kendisi için üzülüyor. 

Ve fantezi kurmanın bu temel becerilerinin oluştuğu yer burasıdır. Tam bu noktada, 

bilinç insanı yakalar. Ve ileride, durum kötüleşir. Böyle bir konuyu araştırdık, birçok 

insanın bu konuda endişeli olduğunu anlıyorum. Biliyorsun, bunu çok fazla 

geliştirmek, ortaya koymak istemiyorum, aksi taktirde daha sonra... 

Tatiana: Ama burada, çok önemli bir noktaya dokundun. Buna temas ettiğimize çok 

memnunum. Üç aylık bebeklerin sosyal davranışı değerlendirmede olumsuzluğa belirli 

bir eğilimleri olduğunu söyledin. Doğrusu, bu gerçek, çünkü .... ve daha sonra, 

kötüleşiyor. Bilincimizin negatif, benmerkezci ve saldırgan olduğunu belirten 

araştırmalar var. Kendileri üzerinde çalışan o insanlar bunu kendilerinde fark ettiler, 

aslında. Ama, kendi üzerlerinde hiç çalışmamış olan insanlar için (İgor Mihayloviç: 

Onlar bunu görmez), bilinçlerine güvenmemeleri için en azından bilimsel zemin var.  

 

İgor Mihayloviç: Hayır, zemin yok. Bilim sözünü ettiğin şeyi söylüyor, bu gerçekten 

doğru. Ama kendi üzerinde hiç çalışmamış, Tanrıyı veya kendi dışında hiç bir şeyi 

umursamayan her benmerkezci insan, kendisinin inançlı olduğunu düşünse de ve her 

şeyi öğretildiği gibi uygulasa da, aslında gerçekten kendi üzerinde çalışmamış olan bir 

egoisttir. Konuşmakta olduğumuz şeyi anlamaz, anlıyor musun? Neden? Çünkü ona 

iyi, doğru yapıyormuş gibi görünür.    

Tatiana: O zaman daha ileri bile gidebiliriz.  



İgor Mihayloviç: İlerle.  
 

Tatiana: Eğer bilincimiz veya daha doğrusu eğer Şahsiyet bir resmin gerçeklikte mi 

olduğuna veya gerçeklikte olmadığına dikkat etmiyorsa veya fantezilerde olduğuna 

dikkat etmiyorsa, o zaman bir etki var... (İgor Mihayloviç: Vurguluyorum, 

olgunlaşmamış bir Şahsiyet), olgunlaşmamış bir Şahsiyette,   
 

İgor Mihayloviç: Evet, özgür olmayan, bilinç tarafından kontrol edilen, o ayırt etmez.  
 

Tatiana: O zaman bu plasebo veya nosebo etkisini açıklar.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, bunu tam olarak açıklar, %100. Plasebo veya nosebo nedir? 
 

Tatiana: Düşüncelerin, mantıksız korkular olduğunda; özellikle, nosebo... 
 

İgor Mihayloviç: Dikkat. 

Tatiana:  Evet, tam olarak, dikkatini bunlara yatırırsın ve aktive edersin... 
 

İgor Mihayloviç: Dikkatin gücü tek bir noktaya, tek bir eyleme yatırılır ve bu 

gerçekten olur. Yatırım yaparsanız… Her büyünün bütün esasını ifşa ediyorum. 

Anlıyor musunuz? Maddi dünyayı, her neyse, bir durumun kendisini bile 

değiştirebilmesi için yeterince dikkat gücü yatırırsanız, onu değiştirirsiniz. Yeterince 

gücünüz varsa veya daha doğrusu, güç değil, ama geçmişi değiştirmek için geçmişteki 

bir noktaya yoğunlaşmış bir şekilde dikkatin gücünü yatırma yeteneğiniz varsa… 

özellikle sizinle ilgili, dostum, böylece mevcut durumunuz değiştir, bunu 

yapabilirsiniz. Soru farklı: buna değer mi? İşte basit bir soru. Anlıyor musunuz? 

 

Geleceğe yatırım yapamazsınız. Neden? Evet, bir eylemsizlik sınırı var, bu yaklaşık 

birkaç dakikadır, büyük bir rol oynamaz. Hiçbir şey elde etmezsiniz, fayda 

sağlamazsınız. Ama geçmişe yatırım yapabilirsiniz. Gerçekten, yalnızca sizi kişisel 

olarak ilgilendiren şeyi değiştirebilirsiniz, örneğin, bir şey sizi kemiriyorsa veya başka 

bir şey. Ve en ilginç şey, insanların "Evet, bu büyü..." diyecek olmasıdır. Bu büyüdür. 

Sen devam et ve notlar al. Bunlar gerçek örnekler. Bunlar çok iyi araştırılmış şeyler. 

Diyelim ki, insanların bu çalışmalara milyarlarca dolar harcamasına neden olan bir 

şey. Ahnenerbe ve diğer tüm kurumların aradığı şey buydu. 
 

Ahnenerbe Enstitüsü'nü devam ettirmenin Hıristiyanlık için gerçekte ne kadara mal 

olduğunu biliyor musunuz? Şimdi, "Bu Hitler'in hatası" diyecekler. Arkadaşlar ben 

sözlerimde hata yapmadım. Eğer ilgileniyorsanız, bunu kazıp araştırın. Bu konuyu 

daha fazla detaylandırmayacağız ve kimseye bir şey kanıtlamayacağız. Biliyorsunuz ki 

buna milyarlarca altın para yatırıldı. Neden? Çünkü bu güç var ve çok şey yapabilir. 

Soru farklı: Buna başvurmaya değer mi ve bir insan olarak bundan ne elde 

edeceksiniz? Daha iyi koşullarda kölelik mi? Ama yine de köle olacaksın. 
 

İnsan ruhsal olarak özgür ise, o ne olursa olsun buradaki herhangi bir yanılsamanın hiç 

bir şeye değmediğini, eğer bu maddi dünyada uygulanıyorsa en iyi endorfin 

fantezilerinizin hiç bir şeye değmediğini anlar. Çünkü burada kazanılabilecek tek 



değerli şey Ebedi Hayattır. Bu dünyadaki hiçbir şey, dedikleri gibi, bir yudum cennet 

havasıyla karşılaştırılamaz. Anlıyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız ve bununla 

karşılaşmadıysanız anlamanız zor. Özellikle kendiniz üzerinde çalışmadıysanız. Ama 

bir insan kendi üzerinde çalışıyorsa, kendi içinde sevgiyi geliştiriyorsa, tüm ruhuyla 

Tanrı için çabalıyorsa, kalbi gerçek, hakiki Tanrı Sevgisi ile doluysa, neden söz 

ettiğimi anlar. Yoksa anlamak mümkün değil. 

 

Biliyorsunuz, bunu şöyle söyleyeceğim: Bu bilinç köleleri için bizler gerçekten aptalız. 

Biz kandırılmış, geri zekalı insanlarız. Bilmiyorum, inananlar ya da bir tür çılgın 

tarikatçılar gibi. Yani “kendimizi kandırıyoruz”; Sonuçta, kişi her şeyi hayal edebilir. 

Ve bilinçlerinin nasıl işlediğine bakın. Bir şey hissettiğimizi hayal edebilirdik, çünkü 

onlar da hayal kurabilirler ve hemen ne elde ederler? Duygu, dalgalanma, bir sürü 

endorfin, iyi hissederler (Tatiana: Evet, hormonlar, kimyasal kokteyller). Doğru, 

kimyasal bir kokteyl. Kişiye her şeyi telkin edebilirsiniz ve o bunu hissedecektir... 

Dostlarım, bu doğru, ama hiç kimse Tanrı'nın Sevgisini herhangi bir kokteyl ile 

değiştiremez. Eğer o ruhtan ruha gidiyorsa, Şahsiyet olarak bunu algılıyorsanız, onu 

herhangi bir şeyle değiştirmek gerçekçi değildir. 

 

Bu gerçekten… Tanrı'nın en yüce olduğunu söylediğimiz bir videomuz vardı. Bir 

insanın gerçekten hissedebileceği, yaşayabileceği, deneyimleyebileceği en yüksek 

kaiftir ya da… Bunu nasıl ifade edeceğimi bile bilmiyorum. "Mutluluk" diye bir 

kelime var, değil mi? Tanrı'nın Sevgisi ile karşılaştırıldığında, tüm mutluluk 

anlayışımızın bir hiç olduğunu, ayaklarımızın altındaki toz olduğunu söyleyebilirim. 

Çünkü bir insanda uyandığında, gece gündüz onun için savaştığında, onu gerçekten 

geliştirdiğinde ve bir yanıt aldığında, Tanrı'nın Sevgisini gerçekten veren şey, Hayattır. 

Bu durumda, halüsinasyonlara veya fantezilere, hiçbir şeye gerek yok. Ama bu, kişinin 

hareketsiz kaldığı ve bu hayata olan ilgisini kaybettiği anlamına gelmez. Hayır, aksine. 

Burada dünyanın ne kadar çürük olduğunu, kaç insanın şeytanın esaretinde olduğunu, 

anlamaya başlar ve insanlar potansiyel olarak güçlü olmasına rağmen bunu 

anlamıyorlar bile. Ve burada da bir sorun var. 
 

İnsanın ruhsal potansiyeli doğuştan... insanlar farklı koşullardadır, bu gerçekten de 

böyle. Bu, geçmiş yaşamında daha iyi, daha kötü ya da her neyse olduğu anlamına 

gelmez. Biliyorsunuz, daha sonra daha kötü koşullarda doğduğunuz karma yasaları 

gibi. Hayır. Sadece bir sıralama diyelim. Biliyorsunuz, sanki bir tramvay gelir de 

gelene binersiniz. Bindiğiniz tramvayı beğenmiyorsanız yanlış zamanda 

ölmemelisiniz. Burada her şey dürüst ve adil. Öyle ki bazı insanlar muazzam bir 

potansiyele ve muazzam miktarda enerjiye sahip harika bir tramvaya binerler, bu 

şekilde söyleyeceğim. Koşullar muazzam. Ama Şahsiyet için tam olarak bu koşullarla, 

doğru orantılı bir şekilde, ikincil bilinç için de karşılık gelen koşullar yaratılır ve her 

şey dengelenir. Başlangıç pozisyonu herkes için aynıdır. Oysa sonrasında her şey bize, 

ebeveynlerimize, çevremize ve içinde yaşadığımız dünyamıza bağlı. O yüzden böyle 

bir sonuç var. 

 

Bir sürü hayalperest, bir sürü manyak var ve gerçekten de insanlar o kadar alçalıyorlar 

ki… insanlar olarak kafamızda neler yarattığımızı insanlara gösterebilecek bir cihaz 



olsaydı, bu korkunç, gerçekten korkunç. Her şeyden önce, hemen hemen herkes bir 

katildir. Neredeyse herkes manyak. Gerçek hayatta göremeyeceğiniz şeyleri 

kafalarında yaparlar. Neredeyse herkes. Bu arada, günlük yaşamda, kendi 

anlayışlarında, olduklarından yüz kat daha kötü olanları tartışıyorlar ve kınıyorlar. 

Ama aslında, hayatlarında yargıladıkları insanlar, bu hayatta, fantezilerinde günahkar 

olanlardan yüz kat daha az günahkardır. Ve tekrar edeceğim, fantezilerde mi yoksa 

hayatta mı olduğu önemli değil - eğer günahsa, hepsi günahtır. Şahsiyet, bir hayal mi 

yoksa gerçek mi olduğunu ayırt etmez, çünkü bir resim alır. Sonuç olarak, ne olup 

bittiğine veya ne olduğuna veya henüz ne olacağına dair bir görüntü elde eder. 

 

Böylece, Şahsiyetimizin bilincimizden aldığı resme göre, Şahsiyet bu Allat gücünü 

tahsis eder. Yani enerji olarak, fon olarak. Aslında, hepsi basit, çok basit. Ama tüm 

büyü dikkatimize dayanır. Ve bu gerçekten var. Bu, insanların en korkunç 

hastalıklardan, dedikleri gibi, inanırlarsa kurtulduklarındaki ortaya çıkan plasebo etkisi 

budur. Oysa inanç nedir? İnanç, hayatınızdan kesilen kocaman bir pastadır. Başka bir 

deyişle, odaklanmış dikkatinizin büyük bir miktarı bir noktaya yatırılır. İnancınız 

aslında budur. 
 

Tatiana: Ama ayrıca nosebo var.  
 

İgor Mihayloviç: Ve nosebo nedir? Aralarındaki fark nedir?   
 

Tatiana: Kötü olan bir şeye inanç. 

 

İgor Mihayloviç: Bekle, plasebo ile nosebo arasındaki fark nedir? Bu tam olarak aynı 

etki, değil mi? Basit bir örnek analiz edelim. Diyelim ki girmemeniz gereken belirli bir 

yer yaratıldı, aksi taktirde ölürsünüz değil mi? Örneğin, şamanlar bunun hakkında 

konuşuyorlar vb. Doğrusu, oraya kazara girerlerse ölürler ki bu da kanıt ile 

onaylanıyor. Orada radyasyon falan yok, ama orası kutsal bir yer ve kutsallığına 

saygısızlık ettiğiniz için öleceksiniz. Anında öleceğiniz yerler var, çoğunlukla, oraya 

kimse gitmiyor. Ve daha sonrasında kesinlikle öleceğiniz başka yerler de var. Bunların 

hepsi nosebo. 

 

Tatiana: Evet, bu sadece ...  
 

İgor Mihayloviç: Neden? Çünkü... o yerin ismini vermeyeceğim, ama bir yer var, hiç 

kimse oraya gitmiyor, o çok korkunç, tüm şamanlar söylüyor.. Yerel insanlar... Sadece 

yerel halk değil, turistler bile oraya gitmiyor. Paranormal fenomen araştırmaları ile 

uğraşan ünlü kaşifler bile oraya gitmiyor. Neden? Çünkü gerçekten ölümcül bir tehdit 

olarak düşünülüyor. Ve bu yer yüzlerce yıldır var oldu.  

 

Dostlarım ve biz genç iken bunu bilmiyordum. Doğrusu bize bilgi verilmemişti, 

yolumuza gidiyorduk ve geceyi rahat bir yerde geçirdik… Çok güzel bir küçük 

mağaraydı. Yolcular olarak bir ateş yaktık, gece boyunca uyuduk ve ayrıldık. Sonra, 

bir süre sonra, ortaya çıktığı gibi, orada ölmemiz gerektiğini öğrendik. Görüyor 

musunuz? Nosebo etkisi… Şimdi şamanlar, onların ateş yakan ve kebap pişiren yoldaş 

ruhları olan ruhlar olduğunu söyleyecekler. Pekala, pişirdiğimiz kebap değildi ama 



kimin umrunda, açıklamak için argümanlar bulacaklar, bilmiyorum… neden orada 

konserve kutuları var, örneğin. Bir şeyler uyduracaklar. (Tatiana: Bir tür argüman 

bulmaları gerekecek).... Evet, bir şeyler uyduracaklar. 
 

Tatiana: Bu bilincinizin negatif olduğunu anladığınızdadır ve eğer bilincinizi kontrol 

etmezseniz, otomatik olarak size sokuşturduğu görüntüleri dikkatinizle beslersiniz 

(İgor Mihayloviç: Evet, elbette), o zaman belki de en azından bu tür deneysel veriler 

ve bilimsel araştırmalar açısından bakıldığında, bu sürecin otomatik olmaması için 

bilincin kontrol edilmesi ve düşüncelerin kontrol edilmesi gerektiği insan için netleşir 

(İgor Mihayloviç: Elbette, bu gereklidir). Çünkü ne yazık ki bilincin, bu tür bir GPS 

navigasyon cihazının yolu açtığı yol, nesnel olarak bakarsak, gerçekten insanın 

ölümüdür - hem ruhsal ölümü hem de burada, bu dünyada ölümü.  

 

İgor Mihayloviç: Varoluşun beyhudeliği. Sadece, biliyorsunuz, dürüst olmak 

gerekirse, çok az anlıyorum… Hayır, her şeyi anlıyorum ama yine de anlamıyorum. 

İnsan bu dünyada doğar, yaşama şansı elde eder, ama yine de bir alt şahsiyet olmak 

için elinden gelen her şeyi yapar. Sonuçta, herkes bilinçaltında ölümden korkar. 

Neden? Şahsiyet olarak bile. Çünkü sonucu biliyor, ne olacağını biliyor. Bunun onun 

tek hayatı olduğunu anlıyor. Her insan bu farkındalığa sahiptir, elbette sonradan bilinç 

onu silmedikçe. 

 

Ama insan oturursa, sakinleşirse, düşünürse, analiz ederse bunu anlar. Bir yandan 

huzur hisseder. Şahsiyet ona her şeyin iyi olabileceğinin huzurunu verir, öyle değil mi? 

Sonuçta Şahsiyet, Ebediyet ile temas halindedir. Ama öte yandan, altında yatan bir şey 

var, insan umutsuzluk ve ızdırap hisseder, cehennem denilen şeyi, her insan hisseder. 

Ve hayatımızın fiziksel bedenle sınırlı olmadığını, hayatın bu kozadan kurtulduktan 

sonra, kelebek olduğumuzda başladığını anlar. Tek soru şu: Bu kelebek kafeste mi 

yaşayacak, hatta diyelim ki bir laboratuvar masasında mı yoksa güzel bir bahçede mi 

yaşayacak? Ve, ya sonsuza kadar güzel bir bahçede yaşayacak ya da manyak bir 

laboratuvar teknisyeninin ellerinde çok, çok uzun bir süre yaşayacak, bunu söylemenin 

başka yolu yok. Sonuçta bunu hepimiz biliyoruz. Neden bu içsel his tarafından 

yönlendirilmiyoruz? Benim anlamadığım bu açıkçası. 

 

Evet, bilinç dikkatimizi dağıtıyor, evet, bir akış var, bir yığın farklı bilgi içimizde; 

evet, dinler hakiki İlmi saf olarak kullanmıyorlar çünkü o çoktan değiştirildi, çok şey 

değiştirildi ve çok şey kaybedildi. Bazen, bu insan faktörüdür ya da bilincin 

faktörüdür. Ama Hakikat hala duruyor, anlayış hala orada. Diri olanı ölü olan ile nasıl 

takas edebilirsiniz? Amaç ne? Görüyorsunuz, anlamadığım şey bu. Bu tam olarak 

nosebo etkisidir, buna başka bir şey demenin yolu yoktur. Öyle değil mi? Bununla 

birlikte, plasebo ve nosebo arasındaki fark nedir? Hiç fark yok. Bu dikkatin 

yatırılmasıdır. Sonucun ne olduğu önemli değil, bu sadece bir dikkatin yatırılmasıdır. 

Ne dilediysen, neye inandıysan onu aldın, sadece bu. Bu öyle değil mi? Benim fikrime 

göre, kesinlikle öyle. 

 

Pek çok kişi soracak, konudan ayrılacağım, "Öyleyse böyle bir durumda ne 

yapılmalı?" Bu nedenle size tavsiyede bulunuyorum dostlarım. Kendinize zarar 



vermemek, kendi bilincinizde kafa karışıklığı yaşamamak ve kafanızdaki bu 

fantezilere girmemek için - Sevgiyi geliştirin. O çok basit. İçten gelen. Aklınızdaki boş 

konuşmaları ve boş resimleri finanse etmeyin. Dedikleri gibi, "hayal kurmak". Hayal 

kurma dostum. Bir şeyi istiyorsan, kazan, yap, yarat. Sadece gerçekten ihtiyacınız olup 

olmadığını tartın ve her şey yoluna girer. Ve dikkatinizi tamamen Hayatı, Ebedi Hayatı 

kazanmaya verin. Sevgide, Tanrı Sevgisinde. Hiçbir şey Onunla karşılaştırılamaz. Ve 

yeni başlayanlar için, birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Bizimle birlikte olduğunuz için 

teşekkür ederiz. 
 

Tatiana: Teşekkür ederim, bu çok önemli bir konu. Çok teşekkür ederim!  
 

İgor Mihayloviç: Bu ilginç ve derin bir konu ve sanıyorum dostlarımız 

ilgileniyorlarsa, bu tartışma devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim, dostlar. Bizimle 

olduğunuz için teşekkürler.  

 


