
ÖLÜNÜN MİRASI 

 

İnsanların dünyası. Ölenler yaşayan insanların hayatlarını nasıl etkiliyor? İnsanda 

olumsuz duygulara, ıstıraba, umutsuzluk ve yalnızlık hissine kim neden olur ve 

bundan nasıl kurtulunur? Ölenlerden kalan eşyalar, mallar ve miras yaşayanları nasıl 

etkiler? Miras aldıktan sonra yaşayanların kaderi nasıl değişir? Ölüler neden 

yaşayanlara rüyalarda gelir? Ölüler yaşayanların onlar için ettiği duaları duyar mı ve 

ölüler yaşayanlar için dua edebilir mi? Eski zamanlarda insanlar yaşayanları ölülere 

karşı korumak için ne gibi önlemler alırlardı? 

 

Görünmez dünya. Aktif, baskın bir altşahsiyet (ölmüş bir insan) nedir? Altşahsiyet, 

mirasının izini sürerek yaşayan insanları nasıl bulur? Yaşayan bir insanın yerine bir 

altşahsiyet nasıl yaşar? Yaşayanlar farkında olmadan ölüleri yaşam enerjileriyle nasıl 

beslerler? İnsanda bir altşahsiyetin tezahürünün belirtileri nelerdir? Bu altşahsiyetin 

eylemi nasıl etkisiz hale getirilir? Şahsiyet ve altşahsiyetin ortak yaşamı nedir ve böyle 

bir ortak yaşamın sonuçları nelerdir? Baskın bir altşahsiyeti hipnoz yoluyla veya başka 

bir şekilde devre dışı bırakmak mümkün müdür? 
  

Büyü dünyası. Maddi olmayan miras: büyü gücü nasıl ve neden aktarılır ve ölmekte 

olan bir insan bunu akrabasına aktarmaya çalıştığında nelerin bilinmesi gerekir? 

Gerçek bir büyücüden gelen büyülü bir hediyeyi iblisiyle birlikte aktarmanın tehlikesi 

nedir? Kişinin bedeni yaşarken nasıl kaçınılmaz olarak ölü olmaz? 
 

Allat'hiara döneminin ruhsal yasaları. Allat'hiara Ruhsal Dünya'dan hangi hakka 

sahipti? Ölen kişiye huzur verilmesi nasıl gerçekleşirdi ve akrabaların kaderine nasıl 

yansırdı? Yüzde on bağış ve çifte yüzde on neden eski Allat'hiara zamanında 

uygulanmaya başlandı? Allat'hiara, yaşayan insanların ölülerin yaşamları üzerindeki 

etkisinden kurtulmalarına nasıl yardımcı oldu? Yaşayanlar ve ölüler arasındaki mevcut 

fark nedir? Bu dünyanın tüm maddi mirası bir Meleğin hayatına değer mi? 
 

 

 

#legacyofthedead #lifeafterdeath #inheritance 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB  
 

Life After Death 

https://allatra.tv/en/video/life-after-death  
 

Subpersonality 

https://allatra.tv/en/video/subpersonality  
 

How to Attain Peace? 

https://allatra.tv/en/video/how-to-attain-peace  
 

The Most Valuable Currency in the Universe 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB
https://allatra.tv/en/video/life-after-death
https://allatra.tv/en/video/subpersonality
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https://allatra.tv/en/video/the-most-valuable-currency-in-the-universe  
 

THOUGHT IS MATERIAL. THIS IS PROVEN 

https://allatra.tv/en/video/thought-is-material-this-is-proven  
 

ABOUT MAGIC 

https://allatra.tv/en/video/about-magic  
 

CONSCIOUSNESS IS THE DEVIL’S TOOL 

https://allatra.tv/en/video/consciousness-is-the-devils-tool  
 

THE INVISIBLE WORLD 

https://allatra.tv/en/video/invisible-world  
 

SUICIDE. THE AFTER-DEATH FATE 

https://allatra.tv/en/video/suicide-afterdeath-fate  
 

How to Become a Strong Personality? 

https://allatra.tv/en/video/how-to-become-strong-personality  
 

Let’s Give the World Back to the Alive 

https://allatra.tv/en/video/lets-give-world-back-to-alive  

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız...   

 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 
 

Tatiana: Ve Lilia. 
 

Lilia: Selamlar. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda bir kez daha altşahsiyetlerin gerçekten 

var olduğunu ve bunun fizikten kaynaklandığını hatırlattınız. Bazı kişilerin inandığı 

gibi bu herhangi bir bilim kurgu ya da insanların fantezisi değildir ve bazı kişilerde 

altşahsiyetler çok sayıda mevcuttur. Bir önceki videoda da söylediniz, eğer insan kendi 

içine dikkatlice bakar ve kendini gözlemlerse, bilincimizin çalışmasından ve agresif 

olmasından kaynaklanan sistemden gelen düşüncelere sahip olmanın bir şey olduğu ve 

insanın yabancı bir şeyin aniden içeriden yükseldiğini ve onu tamamen ezdiğini 

deneyimlediğinde ve hissettiğinde tamamen farklı bir şey olduğu bir durumu 

keşfedecektir. Eğer arkadaşlarımız ilgilenirse bu konuyu tartışabileceğimizi 

söylemiştiniz. 

 

Biliyorsunuz, gerçekten de büyük bir ilgi ve büyük bir tepki var çünkü bazı insanların 

aslında kendi içlerinde bu durumlarla karşılaştıkları ortaya çıkıyor, içerideki bu duygu 
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https://allatra.tv/en/video/about-magic
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çok büyük bir güce sahip olduğunda kişiyi o kadar bunaltıyor ki bununla baş edemiyor 

ve hatta bir tür iki paralel akış gözlemliyor. Yani bir yandan sanki bir kenardan bu 

duygunun nasıl yükseldiğini, nasıl davrandığını gözlemliyor ama bu süreci hiçbir 

şekilde durduramıyor. Dolayısıyla şöyle bir soru var: Bütün bunlara ne sebep oluyor? 

Ve bu ne tür bir fenomendir? 

 

İgor Mihayloviç: Yine, bu fenomen doğaldır. Altşahsiyetler hakkında konuşacak 

olursak, bu kavramla ilk kez karşılaşanlara şunu söylemek isterim: bizim 

anlayışımızdaki alt şahsiyet, altını çiziyorum (geçmişte de bu şekilde adlandırılmasına 

rağmen), aslında sıradan bir insandır, deyim yerindeyse, ölümden sonra Ebedi Hayatı 

kazanmamış olan. Dinlerde cehennemden, yeraltında bir yere ya da başka bir yere 

gittiğimizden çokça bahsedilir. Gerçekte, insan basitçe reenkarne olur, ama 

"reenkarnasyon gerçekleşti ve bu dünyada tekrar yaşıyoruz" anlamında değil - hayır. 

 

İnsan Şahsiyet olarak yalnızca bir kez yaşar. Oysa altşahsiyet geçiş yapar, eğer bir 

insan ölmüşse, altını çiziyorum, ama Ebedi Hayatı hak etmemişse, yani bir Melek 

olmamışsa, bir altşahsiyet haline gelir. Yani ruhuyla birlikte başka bir bedene 

reenkarne olur, ama o bedende zaten bambaşka bir insan, bambaşka bir Şahsiyet 

vardır. Dolayısıyla altşahsiyet, hani böyle bir deyim vardır, bir sabun köpüğünün 

üzerinde parıldayan renkler gibi, diyelim, bu muhafaza edilen bilgidir. Tam olarak bu 

nedenle "altşahsiyet" diye bir terim var. Eskiden Şahsiyet idi ve altşahsiyet oldu. 

 

Sonra. Bu durumlara ne sebep olur? Her insanın bunu hissedemeyeceği gerçeğiyle 

başlayalım, çünkü aslında insanlar... bir insanın hiç altşahsiyete sahip olmaması son 

derece nadir bir olgudur; bu günümüzde çok nadirdir, bir taraftan. Öte yandan, aktif 

olmayan alt şahsiyetlere sahip olan insanlar var, bu yüzden kendilerini göstermiyorlar. 

Ama çoğunlukla, hatta şöyle söyleyeyim, insanların büyük bir çoğunluğu çok sayıda 

alt şahsiyete sahiptir ve bazen aktif alt şahsiyetler de vardır. 
 

Bir altşahsiyet ne kadar güçlüyse... Yine pek çok kişinin bir sorusu var: "daha güçlü" 

ne anlama geliyor? Diyelim ki, bir altşahsiyetin birikmiş enerji potansiyeli ne kadar 

yüksekse, şu anda yaşayan Şahsiyeti, baskın Şahsiyeti yerinden etmeye ve basitçe bir 

tür ikinci yaşam kazanmaya kadar kendini o kadar fazla gösterebilir. Neden? 

Şahsiyetin yerini alan altşahsiyet aynı şekilde yaşar ve sen dostum şu anda nasıl 

hissediyorsanız aynı şekilde hisseder, tamamen aynı şekilde. Yani, bedeninizi 

hissediyorsunuz, düşünceleriniz ve diğer her şeyiniz var. Bunu açıklığa kavuşturmak 

için anlattım, ne ile başlar ve nasıl meydana gelir. 
 

Sonra, haller ile ilgili olarak. Bir insanı pek çok şey etkileyebilir: bilinç pek çok farklı, 

diyelim ki, duyumsamalar, kombinasyonlar ve başka şeyler ortaya çıkarır; seraplar 

görürüz, halüsinasyonlar ve her türlü şey olabilir. Öyle değil mi? Bilinç duygular 

aracılığıyla da bizimle çok güçlü bir şekilde oynar. Ancak öyle durumlar vardır ki, 

gerçekten de kendini gösteren altşahsiyettir. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Tatiana az önce 

açıkladı. İnsan bir tür duygunun tetiklendiğini hissettiğinde, bu duyguyla dikkati 

dağıldığında, birine veya başka bir şeye, her neyse, gücendiğinde veya birini 

incittiğinde, bir yandan "tepki vermeliyim" diye düşünürken, diğer yandan "bu hoş 



değil" diye düşünür. Ve içinde, tam olarak içinden, sanki göğsünden bir şeyin 

yükseldiğini ve onu ezdiğini hisseder. 
 

Göstergeler nelerdir? Bilincin daralması, durumu gerçekten değiştirememek, farkında 

olduğunuz ve anladığınız halde bedeniniz birine bağırıyor, yumruk yumruğa kavga 

ediyor ya da diyelim ki pek normal davranmıyor. Kişi bunu gözlemler, görür, 

farkındadır ve bunu yapanın kendisi olduğunu anlar, ama aynı zamanda bunu yapanın 

kendisi olmadığını da anlar. Bu noktada bir tür bölünme meydana gelir: Şahsiyet 

olarak neler olduğunu görür, yine bilinci basitçe çalışmaz, birincil bilinçten korkunç ve 

anlaşılmaz bir şeyin gerçekten olduğuna dair bilgi alır, kişi çaresizdir - görür, ancak 

hiçbir şey yapamaz ve bazen bir şeyin onu ele geçirdiğini hisseder. Bu tam olarak bir 

altşahsiyetin belirgin bir duygusal tezahürüdür. Neden? Çünkü bu anda Şahsiyeti 

korkutmaktadır; evet, altşahsiyet çok fazla enerji harcamıştır ama çok daha fazlasını 

kazanmıştır. Yani, böyle tek seferlik bir olay.   
 

Bununla birlikte, Şahsiyet olarak insanın altşahsiyetin aktivasyonunun gerçekleştiğini 

fark etmediği durumlar da sıkça görülür. Yani, insanın dikkati biraz dağılır ve bu 

sırada Şahsiyet olarak onun için bir uyku başlar, ancak dışarıdan bakan biri o anda 

kişinin büyük ölçüde değiştiğini görür. Başka bir deyişle, tamamen değişir, yüz ifadesi 

bile değişir, her şey değişir, karakteri ve sesi değişir, resim değişmiştir: tamamen zıt 

şeyler söyleyen farklı bir birey vardır. Bir dakika sonra, o kişi hiçbir şey olmamış gibi 

geri döner. Kendisine "Bunu sen söyledin" denir ama o buna inanmaz, böyle bir şey 

söylemediğini söyler. Psikolojide, bunu ruhsal kişilik bölünmesine ve diğer birçok 

faktöre bağlıyorlar. Oysa o anda kişinin elektroensefalogramını alırsak, bunların 

tamamen farklı iki kişi olduğunu görürüz.   

 

Tatiana: Ve enerjiler seviyesinde, şimdi bu değişimin gerçekleştiğini bile 

hissedebilirsiniz ve orada farklı bir enerji olduğunu hissedersiniz.   

 

İgor Mihayloviç: Tatiana, bu hissetme yeteneğine sahip olduğunuz, her şeyi 

algıladığınız zamandır. Ama, kusura bakmayın ama çoğu insan ne demek istediğini 

bile anlamıyor, hisler aracılığıyla algılama. Çiviyi prize soktuklarında enerjileri 

hissediyorlar, görüyorsunuz ya da sıcak bir şeye dokunduklarında onu hissediyorlar. 

Ama çoğu insan belirli pratiklerle meşgul olmamıştır ve bu onlar için çok net değildir. 

Yine de kendi içlerine bakarlarsa, herhangi bir insan... Hepimizin, bilirsiniz, her 

insanın içinde, bu dalgalanmalar meydana geldiğinde ve içeride bir şeylerin değiştiğini 

hissettiğinizde, buna bir termometre diyebilirim: içeride bir şey daraldığında veya tam 

tersine genişlediğinde; içeride iyi hissettirdiğinde veya tam tersine, birisi sanki içeride 

korktuğunda. İnsanlara bu duyumsama rehberlik ederse, esasen herkes bunu 

hissedebilir ve anlayabilir. 

 

Tatiana: Böyle bir içsel barometre. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Evet, bir barometre gibi, termometre bile değil, sana 

katılıyorum. Burada yine sadece küçük şeyleri dile getiriyoruz. Bir insanda bir 

altşahsiyetin tezahürlerini veya bir alt şahsiyetin etkisini başka nasıl ayırt edebilirsiniz? 



Sonuçta, insanı sıklıkla etkiler. Bilinci etkiler ve insan bu fenomenin gerçekleştiğini 

içinden hisseder. Bilincimizin çalışması veya üçüncü güçler tarafından bazı 

müdahaleler varsa, diyelim ki, hepsi dışarıdan içeriye doğru gider, yani enerji 

yapısının kendisini nasıl etkilediğini, bizi nasıl etkilediğini hissederiz, bu dışarıdan 

gelen bir etkidir; oysa burada içeriden gerçekleşir. 

 

Özellikle insan karanlıkta bir yere saklanmak istediğinde. Çocuklara bakın. Genel 

olarak mantık, bir çocuğun aslında karanlıktan korkması gerektiğini, diyelim ki 

karanlık bir köşeye saklanmayı değil, ışıkta bir yerde olmayı tercih etmesi gerektiğini 

öne sürer. Bu doğaldır, bu bizim refleksimizdir. Ama çocuk tam tersine karanlık bir 

köşede ya da yatağın altında bir yerde saklanıyorsa ve orada kendini rahat 

hissediyorsa, bir kedi gibi davranıyorsa, bilirsiniz, bu kişinin bir şeyden, diyelim ki 

dışarıdan, yani belirli bir güçten etkilendiğini gösterir. Bu durumda, çoğu zaman, 

çocuk yalnızlık aradığında ve bir dolapta veya başka bir yerde saklanmak istediğinde, 

orada kendini rahat hissettiğinde ve orada saatlerce oturabildiğinde, bu tam olarak bir 

altşahsiyetin tezahürüdür. Neden? Çünkü güçlü ama yeterince güçlü olmayan bir 

altşahsiyet foton yüküne maruz kalmayı zayıf bir şekilde tolere eder, yani ışık onun 

için pek iyi değildir, bu durumda gücünü kaybeder. Ama umursamayan bazı 

altşahsiyetler vardır - güneşte yürürler ve insanın yerini alırlar. Ve böyle pek çok 

fenomen vardır. Bu da gerçekleşir. Yani, insan bunu çeşitli koşullar altında 

hissedebilir. 

 

Yine, örneğin şu tür tezahürler... Bir insan kendisine bir görev verir, çok zor bir görev. 

Çözümün bilinçte ortaya çıkması bir şeydir, ama çözümün sanki içeriden gelmesi 

başka bir şeydir ve kişi sorunun çözümünü sanki birisi ona söylüyormuş gibi içinden 

hisseder. Cevabı bilmediği için sadece tekrar etmesi yeterlidir, ama hemen tekrar eder 

ve bilginin tam olarak içeriden sunulduğunu hisseder. Ve her şeyin doğru olduğu 

ortaya çıkar. Hatta bazı insanlar "Bunu nasıl hesapladın?" ya da başka bir şey sorarlar, 

yani kişinin böyle bir yeteneğe sahip olmasına şaşırırlar. Ama aslında çok zeki bir 

altşahsiyeti var, geçmişte, yakın geçmişte bir tür profesör. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, foton yükü konusunu daha ayrıntılı olarak ele almak 

istiyorum. Şafak sökerken tüm kötü ruhların hemen yok olduğuna dair bir inanç var 

(İgor Mihayloviç: Sadece kötü ruhlar değil). Görünüşe göre, altşahsiyetin aktivasyonu 

neden karanlıkta daha sık gerçekleşiyor? 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, karanlıkta. 

 

Tatiana: Fotonlar bunu nasıl etkiliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Sadece anlamak için, bu sadece karanlık güçler için geçerli değildir. 

Diyelim ki bir dua, kişi karanlıkta ya da tercihen karanlık ya da karartılmış bir odada 

olduğunda tam olarak daha derindir. Bir uygulama, ruhsal bir uygulama bile olsa, 

güneşin altında da işe yarar, ama daha karanlık bir odada ya da aslında geceleyin 

gerçekleştiğinde çok daha yoğun ve derindir; gece boyunca tek kelimeyle muhteşem 

bir şekilde işe yarar. Dolayısıyla, geceleri yalnızca kötü olan değil, iyi olan da çalışır. 



Bazı süptil enerji süreçlerinden bahsettiğimizde, deyim yerindeyse, burada her şeyin 

bir etkisi olduğunu anlamalıyız: elektromanyetik alan ve yine... Ve bugünlerde aşırı 

yüklüyüz: telefonlarımız, Wi-Fi'ımız var, aslında bu çok büyük bir yük. Alışkanlık 

olarak bunu görmüyoruz ve algılamıyoruz ama süptil enerji seviyesinde bu çok iyi 

hissediliyor. 

 

Şimdi gün ışığının ne olduğunu hayal edin. Bu devasa bir akış, deyim yerindeyse her 

milimetre başına çok sayıda foton, başka bir deyişle bunlar kelimenin tam anlamıyla 

katı bir akış gibi hareket eden yüksek enerji yüklü parçacıklardır. Bu nedenle, süptil 

maddi yapılar için, bu altşahsiyetler için, böyle bir yük altında olmanın ve bazı ek 

güçlerini tezahür ettirmenin biraz zor olması doğaldır... deşarj olacaklardır. İşte size 

basit bir örnek: sıcakta dışarı çıkarsınız ve bir şeyler hesaplamanız gerekir, akıllıca bir 

şeyler, artık kendinizi çok iyi hissetmezsiniz. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet.  

 

İgor Mihayloviç: Hava sıcak olduğunda bile kendinizi iyi hissetmezsiniz. Rahat 

olduğunda ya da biraz serin olduğunda kendinizi iyi hissedersiniz, o zaman iyi 

düşünebilirsiniz de. Ve özellikle yarı karanlık bir odada olduğunuzda daha iyi 

düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü bilincinizi hiçbir şey etkilemez, oysa bilinciniz 

bedeninizin dışındadır. Tanrı'ya şükür, bilinci, beyni nörofizyoloji, nörobiyoloji ve 

benzeri açılardan inceleyen uzmanlar zaten bu konuda açıkça konuşuyorlar. Yani, 

beyinde resimler olduğu ama bilinç olmadığı sonucuna çoktan vardılar. Bütün mesele 

bu. Başka bir deyişle, bu bir alan yapısıdır. Ve yine deyim yerindeyse bulunduğunuz 

ortamda yer alan bir alan yapısı olarak, bu doğal bir süreçtir çünkü her zaman 

yakınınızdadır, bu nedenle ek enerji yükü buna katkıda bulunur. 

 

Sıcakta neden kendimizi kötü hissediyoruz? Isı... Isı nedir? Bunlar yine 

deneyimlediğimiz dalgalar, ısı dalgaları. Isı dalgaları insanları çok iyi etkilemez. Bizi 

rahatsız ettiği için değil, bilinci de rahatsız ettiği için. Şimdi hayal edelim: güneşin 

altındayız. Tamam mı? Hâlâ düşünebiliriz, sonuçta bilinç bir yere gitmiyor. Daha zor 

ama düşünebiliriz. Ama ne olur... örneğin, bir denizanasını ele alalım, tamam mı? 

Yani, yapı olarak daha az yoğundur, deyiim yerindeyse güneşte çok çabuk buharlaşır. 

Şimdi yoğunluğunu en az bin kat azaltalım. Böyle bir yapıya ne olur? 
 

Tatiana: Evet, çok çabuk bir şekilde, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Sonuçta, süptil enerji yapılarının yoğunluğu, her kim olursa 

olsun ve biz onlara ne dersek diyelim, bilinç, altşahsiyet, her türden üçüncü güç ve 

daha pek çok varlık dahil, gölgelerde saklanan her şey, deyim yerindeyse, onlar için 

güneşte pek rahat değildir. Bunlar ek enerji harcamalarıdır, bu nedenle bundan 

kaçınmaya çalışırlar. Bu normal ve doğaldır. 

 

Tatiana: Bu ilginç. 
 

İgor Mihayloviç: Bu ilginç, elbette.  
 



Tatiana: Yani karanlık olan bu zaman diliminin süptil enerji süreçleri için iyi olduğu 

ortaya çıkıyor, çünkü insanda neyin baskın olduğuna bağlı olarak, ya iyi (ve ruhsal 

uygulamaları daha iyi çalışacak) ya da kötü, ve o zaman bunların etkisine daha açık 

oluyor... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, üçüncü güçlerin onun üzerindeki etkisine. Yine de, tüm bunlar 

bir tür göreceli kavramlar. Neden? İnsan güneşte bile altşahsiyetin etkisine maruz 

kalabilir ve enerji açısından yeterince güçlüyse hiçbir şey onu gerçekten engelleyemez. 

Başka bir deyişle, diyelim ki kendisine zararlı olan her türlü zararlı radyasyona karşı 

koyabiliyorsa. Aynı şey üçüncü kuvvetlerin ya da başka bir şeyin etkisi için de 

geçerlidir: eğer yeterli güç uygulanırsa, bu her yerde gerçekleşir. 

 

Görüyorsunuz, ayrıca... Yine, eğer altşahsiyet gücü ele geçirirse, Şahsiyet yerine yaşar. 

Açıktır ki bu durumda Şahsiyet, yani bir varlık olarak insan, yaşamsal enerjisini ölü 

olan bir varlığa verir ve deyim yerindeyse onun yerine ölü olan yaşar. Bu kesinlikle iyi 

bir şey değildir. Altşahsiyetlerin pek çok soruna yol açtığı durumlar olmuştur. Neden? 

Çünkü altşahsiyetin duygulara ihtiyacı vardır. Eğer bir insana bağlanırsa, özellikle de 

taşıyıcısına, Şahsiyete bağlanırsa, doğrudan doğruya onu soyup soğana çevirir, ta ki 

her şeyini (Tatiana: Tüm hayatını) alıp götürene kadar, diyelim ki o Şahsiyeti de bir 

alt kişiliğe dönüştürene kadar. Bu normaldir. 
 

Ve hiyerarşi yasalarına göre (çünkü o dünyada çok katı bir hiyerarşi var), eğer 

altşahsiyet Şahsiyeti bastırmışsa, o Şahsiyet, altşahsiyetin zor koşullarında iken ve çok 

az enerjiye sahip iken, yine de hem baskın altşahsiyete hem de sisteme haraç 

ödeyecektir ve bu böyle devam eder; bu dünya böyle düzenlenmiştir. Yani, bir enerji 

alışverişi dünyamız var. Ve burada... yine, burada da enerjiye bağlıyız, deyim 

yerindeyse. Kelimenin tam anlamıyla: eğer elektrik yoksa, bu bir sorun, öyle değil mi? 

Sonuçta bu bir enerji. Eğer içsel enerji yoksa - işte o zaman mahvoluruz. 

 

Yani bu maddi dünyada her şey enerjiye bağlıdır, süptil dünyada ise enerjiye ve onun 

aktarımına daha da fazla bağlıdır; bu bir eşdeğerdir, diyelim, o her neyse. Yine, "bu 

enerjinin eşdeğeri" ne anlama gelir? Örneğin, bizim için yiyecek nedir? Yine enerjinin 

belli bir eşdeğeridir (Tatiana: Enerji, evet). Ama bu daha çok bedene yönelik bir 

enerjidir. Şahsiyet için ise, deyim yerindeyse, Şahsiyet meyve ile beslenmez. Yine, 

farklı bir enerjiye ihtiyacı vardır - prana, Allat ve benzerleri. 
 

Burada başka tür enerjiler de var, diyelim ki bunlar daha değerli ve daha saf, ama tam 

olarak avlanıyorlar. Neden? Çünkü ölmüş bir insanı hatırladığımızda bile neye 

ihtiyacımız var? Kişinin imajına ve ismine, oysa onu duygusal olarak da hatırlarsak, 

kesinlikle hayatımızın bir parçasını merhuma aktarmış oluruz ve bu ona rahatlama 

getirir. Neden? Altşahsiyet ek enerji aldığında... sadece hayal etmeniz için, hava sıcak 

olduğunda, bir çölün ortasında bitkin olduğunuzda ve birisi size bir bardak su 

verdiğinde olduğu gibi - bu zaten iyidir. Demek istediğim, en azından belirli bir süre 

için, içerken, zaten daha iyi hissedersiniz ve belirli bir süre için rahatlamış olursunuz. 

Değil mi? Bu yüzden altşahsiyetler çok aktiftir. Ulaşabilecekleri kişileri kendileri 

ararlar. 
 



Tatiana: Başka bir soru var, İgor Mihayloviç. Altşahsiyet aktif hale geldiğinde esasen 

Şahsiyeti tamamen ele geçirdiğini söylemiştiniz, değil mi? 
 

İgor Mihayloviç: Her zaman değil. 
 

Tatiana: Her zaman değil. 
 

İgor Mihayloviç: Her zaman ele geçirmiyor (Tatiana: Kısmen). Tamamen yer 

değiştirme olabilir ve alt şahsiyet yıllarca yaşayabilir, bu sırada insan rüyada gibidir, 

öyle diyelim ve neler olup bittiğinin farkında bile değildir. Sonra aklı başına gelir ve 

basitçe şok olur. Örneğin, Billy Milligan hakkında çok konuştuk. Neden bahsettik? 

Çünkü bu tanımlanmış, iyi çalışılmış klasik bir vakadır ve tüm bunlar 

ensefalogramlarla doğrulanmıştır, bu yüzden kimsenin tartışamayacağı bir gerçektir. 

Bu tür pek çok vaka var ve inanın bana, iyi çalışılmış pek çok vaka var, sadece 

insanlar bunu dile getirmekten korkuyor. 

 

Ancak, altşahsiyet sadece kötü şeyler yapmaz. Bazen Şahsiyet ve altşahsiyet arasında 

bir simbiyoz meydana gelir. O zaman altşahsiyet Şahsiyetin yerini almaz, ortak yaşam 

içinde yaşarlar. Eğer altşahsiyet entelektüel olarak yeterince gelişmişse, bilgisini 

kullanır, çünkü insan öldükten sonra her şeyi hatırlar, sadece çok daha fazlasını anlar. 

O zaman hem şeytanın hem de Tanrı'nın var olduğunu ve her şeyin dinlerimizin ve 

benzerlerinin bize burada anlattığı gibi olmadığını tartışmasız bir şekilde anlar. 

Gerçek, insanın geldiği yere bağlı olarak, deyim yerindeyse, hem daha güzel hem de 

daha çetindir. 
 

Ama yine de, yeteneklerini kullanarak, entelektüel olarak gelişmiş bir altşahsiyet yeni 

Şahsiyet ile harika bir ortak yaşam içinde yaşayabilir. Evet, bu Şahsiyet mahkumdur, 

kesinlikle bir altşahsiyet haline gelecektir ve diyelim ki Şahsiyete ulaşmış olan bu 

altşahsiyet, onun yerine bile geçmeden, ama ortak yaşam içinde yaşayarak, Şahsiyetin 

ölümünden sonra ona hakim olacaktır, bu kesindir. Ama kişi yaşamı boyunca, diyelim 

ki, ek bir deneyim yaşar... bilirsiniz, ek bir bilinç gibi, nereden geldiği belli olmayan 

bir yardım gibi. İnsanlar genellikle bunu meleklerle, ruhlarla, bir tür "yardım eden aile 

ruhlarıyla", bu tür şeylerle, sezgiyle karıştırır. 
 

Lilia: Evet. Kişi sezgiyi geliştirdi.  

 

İgor Mihayloviç: Sezgi bir şeydir, ama insana çeşitli alanlarda gerçekten büyük bir 

bilgi akışının gelmesi başka bir şeydir. Yani, insan ne yaparsa yapsın, eğer altşahsiyet 

bilgiye sahipse, bunu kolayca sağlar. Ve öyle olur ki, insan tüm hayatını yaşamış, belli 

bir yaşa, oldukça ileri bir yaşa ulaşmıştır ve sonra içinde muhteşem bir iş adamı uyanır 

ve çok zengin olur. Soru şu: neden? Birdenbire sıradan bir adamdan bir finans 

dehasına dönüşür. Sonuçta, bu tür vakalar sık sık meydana gelmiştir. Kişi borsada ya 

da başka bir yerde oynamaya başladığında ya da devasa bir iş kurduğunda. İnsanlar 

ona sorar, "Nasıl olur? Neden?" diye sorarlar. O da "Bir düşünce, bir fikir geldi" der. 

Gerçeği söylemez ama bilginin nereden geldiğini hisseder. Bu sadece bir bilgi ve 

anlayış akışıdır, bir nevi inkar edilemez bir şeydir. 

 



Oysa, neden böyle oldu? Gençken çok fazla gücü vardı. Altşahsiyet zayıftır ama çok 

zekidir ve bağlantı kuramaz. Ancak, hayatı alacakaranlığa doğru ilerlerken, deyim 

yerindeyse, Şahsiyet zayıfladı ve bu noktada altşahsiyet aktif hale gelmeyi başardı. 

Yeterli bilgiye sahip, Şahsiyeti tamamen yerinden edecek güçten yoksun ama bir ortak 

yaşam kurmayı başardı. Ve alt şahsiyet, bilgisini Şahsiyet olarak insanı daha zengin, 

daha başarılı vb. yapmak için kullanır. Bu bir duygudur. Ne tür bir duygu olduğu 

önemli değildir; önemli olan parlak ve güçlü olmasıdır. Ve o insanın yerine yaşadığı 

için altşahsiyet için çok iyidir. Bu insan yüz yıl yaşayabilirdi ama 20 yıl daha az 

yaşayacak, bu arada altşahsiyet kendini iyi hissediyor. Ve elbette bu Şahsiyet, yardım 

ettiği bu insan, bu altşahsiyetin kölesi olacaktır. Dolayısıyla, her şey çok basittir. 
 

Tatiana: Bir de şu soru var, İgor Mihayloviç. Eğer insanlarda erken yaşlarda 

altşahsiyet aktivasyonu meydana geliyorsa, çoğu zaman aslında tam olarak aile içi 

şiddet tarafından tetiklenir, peki ya yetişkinler? 

 

İgor Mihayloviç: Yaşa göre değişir. Anlıyor musunuz? Yine, çoğu zaman 

reenkarnasyon tam olarak birincil dalgalanmadan önce gerçekleşir. Yani, tekrar 

ediyorum, reenkarnasyon ne anlama geliyor? Altşahsiyetin hakimiyeti, öyle diyelim. 

Ya da yine, bir ortak yaşam. Şahsiyet kayıp olmadığında, çocuk geçmiş yaşamını 

bölük pörçük hatırladığını söylediğinde, bu eksik bir temastır. Ama çocuk bunu 

savunduğu zaman (ve bu durumda çocuğun nasıl değiştiği görülüyor) ve bir yetişkin 

olarak konuşmaya başladığında... Sonuçta bu sık sık oluyor arkadaşlar (Tatiana: Evet, 

insanlar ona hayranlık duyuyor). "Ben orada yaşadım" ya da "Ben bir pilottum" ya da 

başka bir şey diyor, nerede olduğunu açıkça belirtiyor. Bu tür vakalar incelenmedi mi? 

Birçok kez araştırıldı. İnsanlar oraya gider ve gerçekler doğrulanır. Aradan biraz 

zaman geçiyor ve çocuk tekrar çocuk oluyor. Ya da çocuğun içinde bir tür patlama 

meydana geliyor ve çocuk başlıyor... hemen değişiyor ve bir yetişkin gibi konuşmaya 

başlıyor: kim olduğunu, ne yaptığını vs. Kelimenin tam anlamıyla bir dakika geçer ve 

çocuk yine oyuncaklarıyla oynamaya başlar; insanlar ona sorular sorar, bakar ve neden 

bahsettiklerini anlamaz. Bu çoğu zaman çocuklukta olur. 

 

Çoğu zaman çocuklar bilgelikleriyle şaşırtırlar, bir çocuk bir yetişkin gibi akıl 

yürütmeye başladığında, ama bu değişmez. Bu, bir ortak yaşam olduğunu, ona bilgiyi 

verenin tam olarak bir alt şahsiyet olduğunu gösterir. Aslında bunlar sık görülen 

olaylardır. Ve daha sonra, evet, daha fazlası var. Bunun doğrudan yaşa bağlı olduğunu 

söyleyemem. Her şey altşahsiyetin elde ettiği enerjiye bağlıdır. 

 

Tatiana: Ve 70 yaşından sonra ya da 60 veya 50 yaşındaki yetişkinler için 

altşahsiyetin aniden aktif hale gelmesini tetikleyen şey nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Şahsiyetin zayıflaması. Nedenine bakmaksızın. 

 

Tatiana: Yani çeşitli duygular olabilir, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Yaşlılık, bir hastalık, insan (Tatiana: Bir tür stres olabilir) bir 

noktada duygusallaştı, stres faktörleri var. Altşahsiyetin insan ile olan bağlantısı nedir? 



İnsan ne deneyimliyor? İnsan tam olarak sürekli stres yaşar. Çünkü Şahsiyet ve beden 

olarak insan için bu tür her bağlantı bir strestir. Ve insanlar genellikle bu, bilirsiniz, 

kaygı sendromuna, bu içsel kaygıya sahiptir. Hiçbir şey olmuyordur, her şey 

normaldir, bunun için bir neden yoktur ama insan huzursuzdur, sanki kötü bir şey 

bekliyormuş gibidir. Yani deyim yerindeyse etrafta dolaşıyor, huzursuz oluyor ve bir 

şeyler hakkında endişeleniyor, üzülüyor ve sakinleştiriciler bile işe yaramıyor. Neden? 

Çünkü bu onu içten içe istikrarsızlaştırır. 

 

Ve eğer oturup bu tür insanlarla konuşursanız, bu arada arkadaşım ve ben, bu tür 

anksiyete sendromu olan insanlarla sık sık konuşma şansına sahip olduk. Neredeyse 

hepsi içten içe bir şeylerin onları yiyip bitirdiğini söylüyor, bu kadar basit bir ifade.  

İnsanın dikkatini dağıtmak, onu uzaklaştırmak veya transfer etmek yeterlidir, diyelim 

ki titreşimlerin dilini konuşursak, daha yüksek titreşimlere aktarmak, o zaman her şey 

hemen normale döner. Bu kaygı sendromu anında kaybolur, her şey sakinleşir. Neden? 

Çünkü kişi dikkatini başka yere kaydırmıştır ve artık sistemi beslememektedir, artık bu 

altşahsiyeti beslememektedir ve hemen bir rahatlama hisseder. Aslında bunu şuna 

benzetebilirim... bir sülük gibi yapışır, kan içer ve ne kadar çok kaygı yaratırsa o kadar 

çok besin alır. Bu da yaygın bir durumdur. Ama aynı zamanda kaybolur. Bu durum 

örneğin bir ay, bazı insanlar için bir yıl, bazıları için iki yıl sürebilir ve sonra aniden 

kaybolur. Bu altşahsiyetin zayıfladığı anlamına mı gelir? Bu nasıl oluyor? 
 

Lilia: Çoktan onun yerini aldı. Değil mi? Güç mü kazandı? 

 

İgor Mihayloviç: Güç kazandı ve başka bir şeye ihtiyacı kalmadı mı? Hayır, tam 

tersine. Altşahsiyet çok daha güçlü hale geldi. Bir değiştirme aşamasına değil ama 

deyim yerindeyse Şahsiyeti manipüle etmenin daha gizli bir aşamasına girmek için o 

eksik gücü kazanmıştır. Ve insan sanki biri onu yaşamı boyunca yönlendiriyormuş gibi 

hisseder. Sonuçta, bu sık görülen bir fenomendir. İnsanlar bunun koruyucu bir melek 

olduğunu ve insanı bir yerde durdurup "Oraya gitme" dediğini söyler. İnsan durur ve 

bir araba geçer. Bir yerde, tam tersine, "Koş" der. İnsan koşar ve arkasına bir taş düşer, 

yani koşmasaydı... Bu tür olaylar bile meydana gelir. Abartıyorum ama böyle bir sürü 

şey var. Örneğin, kişi bir iş kurmak istiyor ve bu ona "Hayır, bunu yapma" diyor. Ya 

da tam tersine, "Buna yatırım yap" der. Kişi "Bu karlı değil" der, o ise "Yatırım yap" 

der ve bu öyle bir noktaya gelir ki kişi kafasının içinde alt şahsiyet ile konuşur. 

 

Hatta (bu psikiyatri alanından, bunlar iyi çalışılmış vakalar, bizim tarafımızdan da 

çalışıldı), kişinin onu bir muhatap olarak algıladığı vakalar bile vardı. Anlıyor 

musunuz? Başka bir deyişle, sanki yoğun bir şey somutlaştırılıyor. İnsanlar "bunu 

fiziksel olarak hissedebiliyorsunuz" diyor. Onu göremezsiniz ama varlığını 

hissedersiniz. Dışarıdan gelen biri mi? Peki büyücüler, rahipler ve diğer herkes size ne 

söylemeye başlıyor? "Bu bir koruyucu melek." Bazıları "O bir iblis" diyor. Diğerleri, 

"Bu bir koruyucu melek," fark etmez, ama aslında bu sıradan bir alt şahsiyettir. Kişi 

basitçe "şanslıdır", sadece güçlü bir altşahsiyete değil, aynı zamanda zeki bir 

altşahsiyete de sahiptir. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla arkadaşlar, eğer Tanrı'ya 

gitmeye niyetiniz yoksa, öyle söyleyelim, o zaman entelektüel olarak gelişin ve 

birilerine yardım edin. Şaka yapıyorum tabii ki. Bilirsiniz, diğer dünyaya mizah 



olmadan yaklaşmak korkunçtur, diyelim. Bu yüzden ona biraz mizahla yaklaşmak 

daha iyidir. 
 

Lilia: Doğru, İgor Mihayloviç, birçok insan yorumlarında çeşitli stresli durumlardan, 

bir kazadan veya klinik bir ölüm deneyiminden sonra kendilerinde bir altşahsiyetin 

aktivasyonuna benzer bu tür işaretlerin ortaya çıktığını yazıyor. Ancak, örneğin bir 

cenaze töreni veya mezarlık ziyareti sırasında bir çocuğun yaşadığı stres de bir 

tetikleyici olabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Özellikle cenazelerde, özellikle de çocuk ölü bir insan görürse, 

kesinlikle olabilir. Tam olarak bu durum, bir altşahsiyetin basitçe onda aktif hale 

gelmesi için bir stres olabilir. Neden? Çünkü bir sonluluk anlayışı vardır ve bilinç ona 

kötü bir şaka yapar, "Bak, sen ölümlüsün" der ve daha pek çok faktör vardır. Yani bir 

insan, bir çocuk böyle bir enerji çukuruna düşer. Şahsiyet basitçe korktuğunda, kendini 

kilitlediğinde ve o anda, Şahsiyetten bilince daha az enerji aktığında, alt şahsiyet 

kendini oraya sıkıştırabilir. Diyelim ki bu doğal bir süreç ve sık sık oluyor. 

 

Lilia: Öyleyse, çocuklar bir şeyden kaçmak istediklerinde, uzaklaşmak istediklerinde, 

aile içi şiddette olduğu gibi, endişelenirlerse, bunun da aktivasyonu tetikleyebileceği 

ortaya çıkıyor, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Aile içi şiddet meydana gelirse, kesinlikle, elbette. İnsan sadece bu 

şiddetten kaçınmak ister, nereye gideceğini bilemez (Lilia: Nereye gidecek). Örneğin 

herkes sokağa koşamaz. Öyle değil mi? Bu yüzden insan içeride saklanmaya, uykuya 

dalmaya, bir nevi...   

 

Lilia: Kendisini soyutlamak. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, kendi içinde, altını çiziyorum, kendi içinde karanlık bir köşe 

bularak ve saklanarak kendini durumdan soyutlamak. Gördüğünüz gibi yine karanlık 

bir köşeye geldik. Bu tam olarak altşahsiyetin faaliyetinin yoğunlaşmasıdır. 
 

Lilia: Evet, ya da çocuklar içlerine soruyorlar, sadece birinin onlara yardım etmesini, 

birinin onlar için bu durumu çözmesini istiyorlar ve böylece altşahsiyetler... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, kesinlikle, açılırlar. Ancak altşahsiyetlerin yanı sıra üçüncü 

güçlerin de olduğunu unutmamalıyız, yani... Görünmez dünya bir okyanus gibidir, 

orada pek çok varlık vardır. Altşahsiyetler bizi yiyenlerdir; onlar bir insana en yakın 

olanlardır, çünkü onlar içimizdedir ve biz onları taşırız. 

 

Lilia: Ayrıca mezarlıklar konusuna geri dönecek olursak, insanın mezarlıktan 

görünmez bir yerleşimciyle ayrılabileceğine dair bir inanç var. Yani sadece insanın 

altşahsiyeti onda aktif hale gelmekle kalmıyor, aynı zamanda ilgisiz bir ölü de ona 

yapışabiliyor, öyle mi? 

 

İgor Mihayloviç: İlgisi olmayan bir ölüye gelince, onu almak o kadar kolay değil, 

diyelim ki bunlar akraba... Genel olarak fizik açısından konuşursak, yaşayan insanların 



enerji yapılarının uzun süre birbirleriyle temas halinde olması gerekir. Sonra insan 

öldükten sonra, bir alt şahsiyet haline geldiğinde, bizim dilimizle konuşursak, 

elektronik bir adrese sahip olur. Başka bir deyişle, diğer kişi nerede olursa olsun, onu 

hisseder. Bu yakın bir kişidir. 

 

Lilia: Yakın biri. Yani, örneğin sevilen birinin cenazesinde... 

 

İgor Mihayloviç: Kolayca. Cenazede sevilen biriyse falan... Sevilen biriyse, 

cenazelerin bununla hiç ilgisi yok. 

 

Lilia: Evet. Bu sadece bir görüntü ve bir isim, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Altşahsiyet her durumda bir yol bulacak, en başta akrabalara ve 

sevdiklerine yapışacaktır. Şöyle söyleyelim: akraba gibi olan, çoğu zaman yakın 

ilişkiler içinde olduğunuz yakın arkadaşlar. Tekrar soruyorum, yakın ilişki ne 

demektir? Enerji yapılarımız, diyelim ki, karıştığında, karıştıklarında bilgi 

alışverişinde bulunurlar. Yani, sadece sözlü olarak, yüz ifadeleriyle ve diğer pek çok 

faktör aracılığıyla değil, aynı zamanda enerjiler seviyesinde de bilgi alışverişinde 

bulunuruz ve bunun bilinmesi gerekir. Oysa bu bir tür adrestir. Neden sık sık 

hissederiz? İnsan henüz içeri girmemiştir ama biz onun kim olduğunu hissedebilir ya 

da bilebiliriz. Böyle şeyler olur, değil mi? Ve enerji yapılarını daha incelikli bir şekilde 

duyabilen veya hissedebilen yetenekli insanlar için bu fenomenler oldukça sık 

gerçekleşir. Öyle değil mi? 

 

Lilia: İgor Mihayloviç, kendı̇sı̇nde bı̇r altşahsiyetin  aktı̇vasyonunun ı̇şaretlerı̇nı̇ gören 

bı̇r insan ne yapmalıdır? Ne yapmalı? Bu altşahsiyetin eylemi nasıl etkisiz hale 

getirilir? 

 

İgor Mihayloviç: Birçok insanın bunu yapmak istemediğini biliyor musunuz? 
 

Lilia: İstemiyorlar mı?  
 

İgor Mihayloviç: Pek çok insan bunu istemiyor. Yine, şöyle söyleyelim, öyle insanlar 

tanıyoruz ki, bunların altşahsiyetler olduğu kanıtlandı, içlerinde bir altşahsiyet 

olduğunun çok iyi farkındalar, ama bu ortak yaşam içinde ve ondan ayrılmak 

istemiyorlar (Lilia: Çünkü alt şahsiyetler onları teşvik ediyorlar). Bir altşahsiyete 

dönüşeceklerini ve bunun gibi şeyleri bilerek ve anlayarak, bunu istemiyorlar, bu onlar 

için rahattır. Anlıyor musunuz? Demek istediğim, her zaman parmaklarının ucunda 

birileri var, onları bir şekilde koruyan, onlar için para kazanan birileri. Anlıyor 

musunuz? Onları insanların istediği gibi yapan biri, yani bu yine onların egolarını 

tatmin eder. Yani bunu istemezler. 

 

Lilia: Ama ya ortalama bir insan, örneğin aniden kafasında bazı diyaloglar olduğunu 

fark ederse, bu onu ilgilendirmiyor, yani bunu hayatında hiçbir şekilde kullanmıyor, 

sadece bir şeylerin yanlış olduğunu görüyor. 

 



İgor Mihayloviç: Anlıyorum. İnsan görünmez bir yerleşimciye, yani aktif bir 

altşahsiyete sahip olduğunu fark eder. Peki ne yapmalıdır? Tek bir çıkış yolu vardır 

dostlarım, o da ruhsal gelişimdir. Başka bir deyişle, kendinizi Şahsiyet olarak o kadar 

güçlü hale getirmelisiniz ki ölü olan hiçbir şey size hükmedemesin. Tek seçenek 

budur. Diğer her şey, her türlü ritüel, her türlü ziyaret, affedersiniz, rahiplerin olduğu 

çeşitli binalar, o su fıçılarında yıkansanız bile, (Lilia: Kutsal suyla) ya da ne isterseniz 

üzerinize giyseniz bile, kişisel ruhsal gelişim dışında hiçbir şey yardımcı olmaz ve 

hiçbir şey sizi bir alt şahsiyetten kurtaramaz. Bu doğru. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, altşahsiyet kendini tezahür ettirdiği ve Şahsiyetin dikkatini 

çektiği zaman, arkadaşlar bize şu soruyu sordu: altşahsiyet gerçekten dua edebilir ve 

bu dönem sırasında Şahsiyetin gücünü kullanarak bir şekilde durumunu iyileştirebilir 

ve affedilmesi için yalvarabilir mi? Altşahsiyet dua edebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: İnanmayacaksınız ama yaşamları boyunca bir altşahsiyet haline 

gelen ateistler bile yıllarını dua ederek geçirirler, ama bu anlamsızdır. Neden? Çünkü 

altşahsiyet sadece yıllar geçtikçe dualarının boşuna olduğunu anlar. İnsan sadece 

yaşamı sırasında ruhsal kurtuluşa erişebilir. Aslında dostlar, bu hayat size bunun için 

verilmiştir. Tam olarak burada ve şimdi, bir seçim yaparsınız. Size ne bahşedilmiştir? 

Seçme özgürlüğü ile. Yaşamayı ya da ölmeyi seçebilirsiniz. Ama ölmeyi seçtiğinizde, 

Tanrı size ikinci bir şans vermez. Akrabaların yardım edebileceği en fazla 9 gün 

vardır, yani ölen kişiyle enerji seviyesinde bağlantılı olan yakın kişileri kastediyorum. 

Bu kişiler Hayat kazanmak için değil, sadece onun kaderini hafifletmek için yardım 

edebilirler. Onuncu günden itibaren ise - işte bu, kader belirlenir. Dokuzuncu günde 

belirlenir, dedikleri gibi, dokuzuncu günden sonra doğrudur ve sonra hepsi bu kadar. 

 

Tatiana: İnsanlar başka bir soru da sordular, İgor Mihayloviç: "Bir altşahsiyeti 

hipnotize etmek mümkün mü? Örneğin, bir şekilde bir insanda bazı yeni zihniyetler 

oluşturabiliriz (İgor Mihayloviç: Siz ilk değilsiniz), altşahsiyete ulaşabiliriz, ama onu 

biraz yeniden eğitmek mümkün mü? 

 

İgor Mihayloviç: Bir dakika, uzlaşmak ve bir anlaşmaya varmak mümkün. Neden? 

Tıpkı diğer insanlarla olduğu gibi. Çünkü onlar kesinlikle normal, yeterli insanlar, 

tıpkı sizin ve benim gibi, arkadaşlar, neredeyse yüzde yüz durumda. Nadir istisnalar 

dışında, affedersiniz, insanın içine delice bir varlık yerleşmişse, ki böyle vakalarımız 

da var. Ama yine de, delilik yalnızca megalomanide, insan kontrollü bir şekilde 

yeniden doğduğunda ortaya çıkar; bu durumda hiçbir şey yapamazsınız, bu gücü 

tatmış ölümlü bir yaratıktır. Diğer altşahsiyetlere gelince, onlarla bir anlaşmaya 

varabilir, iletişim kurabilir ve konuşabilirsiniz. Siz ve ben aslında konuşuyoruz ve 

tanıdık ya da tanımadık insanlarla konuşuyoruz. Neden konuşmayalım? Eğer 

altşahsiyet aktifse ve bir kişinin bedeninde baskın hale gelirse, ne fark eder? 

 

Tatiana: Peki ya altşahsiyeti kötü tezahürlere karşı programlamak? Ya da onu yeniden 

eğitmek? Ya da bir şekilde... (Lilia: Devre dışı bırakmak, kapatmak) Hipnoz yoluyla 

devre dışı bırakmak, kapatmak? 

 



İgor Mihayloviç: Açıklayacağım. Arkadaşım da dahil olmak üzere bu konuda 

gerçekten çalışan pek çok kişi tarafından hipnotik etki üzerine pek çok deney yapıldı 

ve arkadaşım bu konuda ustadır, inanın bana arkadaşlar; aktif bir altşahsiyet üzerinde 

hipnotik etki. Bundan her zaman keyif aldım ve buna her zaman güldüm. Bana bunun 

bir bilinç işi olduğunu ve hipnozun aslında bir etkisi olması gerektiğini açıklamaya 

çalıştı. Neden? Hayvanlar üzerinde etkisi var. Bu doğru. Hayvanlar kolayca hipnotize 

edilebilir, evet. 

 

Tatiana: Evet, onların ruhu yok, hepsi bu, kaynak yok. 
 

İgor Mihayloviç: Mesele aslında bilinçtedir. Hipnoz iki bileşen arasında çalışır. Bir 

hayvan hala birincil bilince sahiptir ve yine de bilinçte bir bölünme vardır. Değil mi? 

Bir hayvanın bizim sahip olduğumuz gibi gelişmiş bir ikincil bilinci yoktur, ama yine 

de belirli bir kendini tanımlama ve bilinç, zihin, deyim yerindeyse; oraya sıkıştırmak, 

telkin etmek mümkündür ve hayvanlar bunu gerçekleştirir. Bu Bekhterev, Durov ve 

diğerleri tarafından kanıtlanmıştır. Aslında pek çok çalışma var, görüyorsunuz. Ve 

Pavlov bu sürece, hayvanların hipnoza, telkine, dahası sözsüz olana, hatta düşünceler 

seviyesinde bile duyarlı olduğuna itiraz etmedi, bunların hepsi gerçekten var. Ama 

hipnoz yoluyla altşahsiyeti etkilemek imkansızdır. 

 

Lilia: Çünkü onlar bilinçle lehimlenmişlerdir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, evet. Yani sizin müdahale edebilmeniz için bir 

gözlemci ve bu dünyayı algılayan biri olmalıdır. Gözlemcinin umurunda değil, o bu 

dünyayı görmüyor, yani siz buraya müdahale etmelisiniz, onun yerine geçmelisiniz ve 

o zaman her şey yoluna girer. Sadece açıklamaya çalışıyorum, bu algının çok 

basitleştirilmiş bir şekli. Hayvanlarda daha kolay, hayvanların kendilerini tanımlayan 

bir şeyleri var, bir nevi kendi benlikleri var ve belli bir zihin, bilinç, bir zihin var... 

arkadaşlar, bir bakteri kolonisinde kolektif bir zihin bile var. Ama onlara bir şey telkin 

etmek... aslında onlara bir şey telkin etmek mümkün. Çünkü kendini tanımlama var ve 

kolektif bir zihin var. Telkin üzerine çalışmalar yapıldı ve işe yarıyor. 

 

Kolonileri etkilemek mümkün. Hatta biraz konudan sapacağım ve bu çok ilginç. 

Neden mi? Çünkü aslında hipnoz bizim alışageldiğimizden farklı bir şeydir, bilirsiniz, 

hipnozun hilebaz biçimleri vardır, sahnede yapılan hipnoz vardır, terapötik hipnoz 

vardır ve telkinle yapılan hipnozun başka biçimleri de vardır. Bununla birlikte, diyelim 

ki, insanda altşahsiyet tezahürlerine katkıda bulunan belirli etkiler de vardır. Yani bu 

tamamen biraz farklı bir durumdur. 
 

Oysa örneğin bir Petri kabında ya da mantarlarda bu virüslerden oluşan bir koloniyi 

etkilemek mümkündür ve bunu görsel olarak görebilirsiniz: hangileri etkilenir, 

hangileri etkilenmez. Neden? Çünkü insanın yetenekleri ve kabiliyetleri aslında 

muazzamdır ve Tanrı'ya şükür, bunların çoğuna sahip değiliz ve birçoğunu unuttuk ve 

kaybettik. Günümüzün tüketimci formatında bu çok fazla olurdu. Dolayısıyla 

altşahsiyete bir şey aşılamak mümkün değil, ama bir anlaşmaya varmak mümkün. 
 



Lilia: Bir anlaşmaya ulaşmak. Ama altşahsiyete ne önerilir? Ne için bir anlaşmaya 

varmak? 

 

Tatiana: Yüksek bir bedel... 
 

İgor Mihayloviç: Açıklayacağım. Tanımlayacağım, az önce "Alt kişiliğe ne teklif 

edilir?" dediniz. Örneğin, genç bir kız, 16 yaşındaydı ve aktif bir alt şahsiyeti vardı,  

ama altşahsiyet, Şahsiyetin yerini almamıştı. Altşahsiyet aslında erildi. Geçmişte, 

diyelim ki, basit bir adamdı, alkolü suistimal ediyordu ve bu kızı kötü şeyler yapmaya 

teşvik ediyordu. Ama kız çekingen, mütevazı ve normal bir kızdı. Şikâyet etti ve 

ruhsal bozukluğu nedeniyle bir ruh sağlığı kliniğine yattı. Tanrıya şükür, arkadaşımın 

gözetimi altına girdi. Arkadaşım bu durumu hemen fark etti ve o adamla pazarlık 

yapmaya başladı. Ona sadece kız spor yapmak istediğinde ya da kendi ayakları 

üzerinde durması gerektiğinde yiyeceğini, ama onu rahatsız etmeyeceğini ya da 

hayatını engellemeyeceğini, aksi takdirde arkadaşımın onu kapatacağını yeniden 

odakladı. 

 

Tatiana: Eğitim. 
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve adam altşahsiyete zinciri kırabileceğini gösterdi ve bu alt 

şahsiyet, karşısındaki adamdan çok daha zayıf olduğunu kavradı, bu yüzden kabul 

etmek zorunda kaldı. En ilginç şey testler sırasında oldu. Testler, ben sadece videoyu 

izledim, asıl gerçeği görmedim ama bu ilginçti. Koşullar oluşturulduğunda ve test 

sırasında birisi yaklaştı ve kızı rahatsız etmeye başladı. Ve bu kız ona neredeyse bas 

bir sesle kaybolmasını söyledi, oysa gerçek hayatta bu kız çok kırılgan bir karahindiba. 

Böylece altşahsiyet onu savunmaya başladı. 

 

Ona neden izin verilmiyor? Neden diye vurguluyorum, çünkü pek çok kişi "Neden 

müzakere? Yapabiliyorsanız neden zinciri kırmıyorsunuz?" Evet, kırabilirsiniz ama bu 

kişinin seçimidir. Altşahsiyet, Şahsiyet zayıf olduğunda, insan Şahsiyet olarak 

gücünün çok büyük bir kısmını kendi ruhsal gelişimine değil, fanteziye harcadığında 

kendini gösterir. Bu kız ilginç kitaplar okumayı seviyordu, gemilerle seyahat ediyordu, 

masal prensleriyle ata biniyordu, çocukluğundan beri küçük cücelerle ve benzerleriyle 

oyuncak oynuyordu. Başka bir deyişle, diğer birçok insan gibi o da bir illüzyon içinde 

yaşıyordu. Bununla birlikte, dikkatinin gücünü imgeler yaratmaya, hayallere harcadı 

ama dikkatinin gücünü Tanrı'nın Sevgisini algılamaya göndermedi. Şahsiyet olarak 

tükendi, zayıflamaya başladı ve altşahsiyet aktif hale geldi. Neden? Çünkü o adam bir 

işçiydi, geçmişte arkadaşları arasında çok aktifti. Evet, alkolikti ama bir elebaşıydı,  

şerefe diyen biriydi, vesaire. 

 

Tatiana: "Parti hayatı ve ruhu." 

 

İgor Mihayloviç: "Partinin canı ve ruhu" ve, birçok kişi tarafından hatırlandı ve bu 

genç bayanı yakalamak için yeterli güce sahipti. Nasıl olduğunun tüm cevabı bu. Bu 

sıradan bir fizik, arkadaşlar. Evet, dışarıdan bakınca, insan bundan uzaksa ve bizim 



konuşmamızı dinliyorsa... Eh, biz de sanki 6 numaralı psikiyatri koğuşundan kaçtık, en 

hafif deyimle söylersek, stüdyoya geldik ve burada oturup felsefe yapıyoruz. 

 

Tatiana: Eğer dürüstçe kendi içlerine bakarlarsa, tüm bu durumları, pek çoğunu, 

tanımladığımız her şeyi bulacaklardır...   
 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, gerçekte, pek çok insan, bir altşahsiyet onları 

manipüle ettiğinde, kendi içlerine bakamazlar ve altşahsiyet kendi pozisyonlarını kesin 

bir şekilde savunacaktır. Kişi insanların doğruyu söylediğini hissettiğinde, altşahsiyet 

"Hayır, bu şizofreni, bu imkansız" diyecektir. Açıkça, kesin bir şekilde, bir zihniyetle. 

Ve şöyle bir ayrım var: "Bu imkansız ve söz konusu bile olamaz" emrini 

duyduğunuzda ve anladığınızda, o zaman dostlarım, bu noktada düşünmelisiniz. Bu, 

baskın bir altşahsiyetin kendini nasıl ortaya koyduğunun ve sizi nasıl cehenneme, yani 

kendine köleliğe götürdüğünün basit bir örneğidir. Bu konu üzerinde düşünmeye 

değer. 

 

Lilia: Evet, bu arada, Gölge Kontrol kanalındaki videoların altındaki yorumlarda bunu 

çok sık görebiliyoruz: tam olarak böyle son derece kategorik ifadeler var, bu yüzden 

insanın nerede olduğu hemen anlaşılıyor... 

 

Tatiana: Gücün altında. 
 

İgor Mihayloviç: Tamamen sistemin gücünün altında. 
 

Lilia: Evet, tamamen. 
  

İgor Mihayloviç: Yine, diyelim ki bu konuya biraz daha geniş bir açıdan 

yaklaşmalıyız. Sonuçta, görünmeyen tarafta bir yaşam okyanusu var ve oradan 

herhangi bir etki olabilir: üçüncü güçlerden ya da sıradan insanların ve altşahsiyetlerin 

büyülü etkilerinden. Ama bu insanlar kökten farklıdır. 

 

Lilia: Ayrıca, alt şahsiyetlerin yaşayan insanlardan hayatı çalabildiğinin söylendiği 

videonun altında, sanki şüphelerini dile getiriyorlarmış gibi şu noktayı da yazıyorlar ve 

diyorlar ki, "Eğer ölüler gerçekten yaşayanlardan hayat çalsaydı, gezegende hiç insan 

kalmazdı, çünkü ölüleri çok fazla hatırlıyoruz ve aslında hayatta önemli bir azalma 

fark etmiyoruz; 70 yıl yaşadığımız için hala yaşıyoruz ve her şey yolunda ve mezarlığa 

gidip ölüleri hatırlıyoruz." 

 

İgor Mihayloviç: Evet, "her şey yolunda", "iyi bir hayatımız var" ve bunun gibi 

şeyler. Biliyorsunuz, bu tür insanların birçoğu iyi, keyifli, harika ve oldukça uzun bir 

hayata sahip olabilir. Ancak deyim yerindeyse, ölümden sonraki kaderin sonraki 

sonucu açıktır: onların yerine hayatlarını yaşamış olan bir altşahsiyete kölelik etmek. 

Ve böyle üzücü bir sonuç oldukça sık görülür. "Artık var olmayacaktık, çoktan 

yutulmuş olacaktık" demelerine gelince, bu saçmalıktır dostlar. 

 



Diyelim ki, bir insandaki yaşam rezervi en az bin beş yüz yıl için yeterlidir, minimum. 

Evet, birçok nedenden dolayı çok çabuk yaşlanırız, yıpranırız, kimyasal reaksiyonlar 

ve daha birçok şey, bilgi bozuklukları ve ayrıca bu alt şahsiyetler var. 
 

Ortalama istatistiklere bakalım. Tamam mı? Bir insanın 100 yıl yaşamak yerine 70 yıl 

yaşadığını varsayalım. Ama neden? Ve burada bin bir neden bulacağız: hastaydı, ya da 

başka bir şey, vb. Ama durumun böyle olduğundan emin misiniz? Yoksa birisi 

gerçekten hayatının 30 yılını mı yedi? Basit bir soru. Yine de çok basit ve küçük bir 

örnek aldım. Öyle değil mi? Ama önemli olan yaşam süresi değil, yaşam kalitesidir. 
 

Bir insan mutlu yaşadığında ve hayatla dolduğunda ya da içi boş olduğunda, deyim 

yerindeyse, bir uçtan diğerine koşar ve neye ihtiyacı olduğunu anlamaz; kendini tatmin 

edemez veya kendini bulamaz ve ne elde ederse etsin üzülür, bilirsiniz, böyle dengesiz 

bir ruh hali. Ama neden? Evet, yine hiç kimse bu ruhsal bozuklukları ve insanın bu 

bencilliğini iptal etmedi. Peki onu kim itiyor? İnsanın hayatını kim bozar? Kim onu 

duygusal yapar? Kim onu özletir ya da yalnız hissettirir? Kim bir insanla alay eder? 

Basit bir soru. 
 

Ve hemen şöyle der: "Düşman orada, dışarıda." Çünkü bu üçüncü güçler, hadi öyle 

diyelim, her zaman gizlenir ve insana Kişilik olarak düşmanın dışta bir yerde olduğunu 

gösterir. Bu yüzden pek çok insan basitçe yaşamaz, var olur, hayatta kalır ve 

birilerinde bir düşman arar. Ve sonra politikacılardan biri suçlanır, sonra akrabalardan, 

arkadaşlardan veya bir patrondan biri, herhangi biri suçlanır. Ama aslında Şahsiyet 

olarak insan suçlanmalıdır çünkü ruhsal olarak gelişmemiştir. Ve basitçe manipüle 

edilir, yenilir ve bunu fark etmez. Öyleyse kimi suçlamalı?  

 

Uzun zaman önce yenmiş olacağımız gerçeğine gelince, hayır, olmazdık, sadece 

olmazdık, bu şekilde ifade edelim. Açıklayayım. Bir çiftlik kuruyoruz. Orada koyun 

yetiştiriyoruz diyelim. Onları yeni aldık ve yedik. Bu iyi bir iş mi yoksa kötü bir iş mi? 

Yoksa yün kırkmak, onları bir şekilde yetiştirmek vs. daha mı iyi? Ve yine, sürünüzün 

sayısını artırmak. Bu size bir şey hatırlatmıyor mu? 
 

Tatiana: İnsanın ruhsal olanla biraz meşgul olmasına izin vermek, ama sonra enerjiyi 

uzaklaştırmak... 

 

İgor Mihayloviç: Umut vermek ve sonra onu almak.  
 

Tatiana: Umut vermek ve sonra onu almak, doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Bu sıradan bir manipülasyondur. Daha derine iner ve bu dünyanın 

son 6000 yıldır nasıl var olduğuna genel olarak bakarsak, bu dünyanın giderek daha 

fazla yaşayanlar tarafından değil ölüler tarafından yönetildiği gerçeğini görürüz. Ve bu 

da doğrudur. Yani burada şaşıracak bir şey yok. 

 

Tatiana: Peki ya şu soru, İgor Mihayloviç: alt şahsiyetleri ya da diyelim ki ölüleri 

rüyada görmek iyi bir olayın habercisi, iyi bir işaret olabilir mi? Örneğin, aşağıdaki 

durumlar tanımlanıyor... 



İgor Mihayloviç: Asla. 
 

Tatiana: Durum şu şekildedir. Kişi rüyasında ölmüş bir insanı görür, sabah yüksek bir 

ruh halinde, enerji dolu olarak uyanır ve bir tür coşku vardır. Dolayısıyla, buna 

dayanarak, ölen kişi hakkında rüya gördüğünüz durumlar olabileceği ve bunun iyiye 

işaret olduğu izlenimi edinilir. 

 

Igor Mihailovich: Bu ona ilham veriyor.  
 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Yine, ölenler yemek için gelirler. Hayatınızı yerler. Bazen insan 

rüyasında merhumu görür ve acı içinde, üzüntü içinde, kötü bir ruh hali içinde uyanır. 

Bir akrabasını görmüştür, onunla konuşmuştur ya da akrabası ona bir şey tavsiye 

etmiştir, fark etmez. Bazen insan gerçekten de dediğiniz gibi neşeli, keyfi yerinde, içi 

dolu oluyor ama kanını tahlil için alırsak ne göreceğiz?  

 

Tatiana: Endorfinler. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Neden? Çünkü beden bu sırada telafi eder. Başka 

bir deyişle, bu bir telafi gibidir. Bu kötülük geldiğinde, başka türlü adlandırmak 

mümkün değil, bedende öyle bir hasara yol açar ki organizmamız bunu ciddi ya da 

neredeyse ölümcül bir travma olarak algılar. Anlıyor musunuz? Yani enerji 

seviyesinde meydana gelen bu travma her şeyi etkiler, sinir sisteminin çalışmasına 

kadar, her şeyi etkiler, diyelim ki, bunu listelemeyelim. Ama o sırada beden, kayıpları 

sayarken, çok fazla kan kaybettiğimizde ya da bir uzvumuz kesildiğinde ne yapıyorsa 

aynı şeyi yapar.   

 

Tatiana: Bu telafi edici mekanizmaları devreye sokar. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ve telafi edici mekanizmalar, kişinin daha sonra 

deneyimlediği bu öforik (sevinçli) ruh halini tam olarak yaratır. 

 

Tatiana: Yani aslında kişi daha da fazla yutuldu ve daha fazla yaşam ve canlılık 

ondan emildi... 

 

İgor Mihayloviç: . Incubi, succubi ve benzerlerini ele alalım. İnsana ne verirler? 

Coşku. Ama ne yaparlar? Yutarlar, bağlarlar, hükmederler. Bunlar önemsiz üçüncü 

güçlerdir. Eğer karşılaştırırsak: güçlü bir aktif alt şahsiyet ve o sukkubi,  insan için kim 

daha tehlikelidir? Cevap bu. Öyle değil mi? Elbette, altşahsiyet, özellikle de güçlü bir 

altşahsiyet. Çünkü siz onun kölesi olursunuz. 
 

Asla o succubus'un kölesi olmazsınız. Neden? Evet, sizi yiyip bitirebilir, intihara 

sürükleyebilir, her şeye sürükleyebilir. Değil mi? Sizi düşündürür, endişelendirir ya da 

sinirlendirir. Mekanizma çok basittir. Diyelim ki, kaymağı almak için sizi 

heyecanlandırmak. Amaçları budur, sadece yemek yemek isterler ve hepsi bu, 

iştahlarını tatmin ettiler ve gittiler. Size ödül olarak ya iyi bir ruh hali ya da ıstırap 



bıraktılar. Bu durum geçtiğinde, bir boşluk, üzüntü veya bir özlem ortaya çıkar. Ve 

kişi artık direnemez, o bunu arzulamaktadır. Neden? Çünkü bir bağımlı gibi olur. 

Bununla birlikte, beden büyük ölçüde tükenir. Evet, bu tehlikelidir, ölebilirsiniz. Ama 

bir alt şahsiyet de hükmettiği kişiyi kölesi haline getirir. Neden? Çünkü bu bir iş. 

 

Bakın, bu dünyada ilişkiler kuruyoruz ve dünyanın kendisini de altşahsiyetlerin 

egemen olduğu ölüler dünyasının neredeyse bir ayna yansıması gibi inşa ediyoruz. 

Yine hiyerarşiler, hükmetme, sonsuz açgözlülük ve doyumsuzluk. Öyle değil mi? 

Korkutucu olan da bu, dostlar. Çünkü bunu bu dünyaya sadece ölüler getirebilir. Bizim 

toplumumuzda farklı olmalı; burada, bu dünyada aslında ölüm değil yaşam egemen 

olmalı. 

 

Lilia: Evet. İnsanlar ayrıca, örneğin ölüler rüyalarına girdiğinde, "Gitmene izin 

veriyorum, lütfen yaşa" diyerek ilgi gösterirler veya tam tersine, "Neden bu kadar yas 

tutuyorsun? Bu kadar yeter, bırak gideyim" derler. Altşahsiyetin insanı önemsemesi 

gerçekten mümkün müdür ve altşahsiyet genel olarak birinin gitmesine izin verebilir 

mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu sadece yeni bir seviyeye geçiş sırasında mümkündür. Yani, zayıf 

bir temas etkisi olduğunda, orada bir altşahsiyet Şahsiyete gelebildiğinde (bir 

akrabaya, çok yakın bir arkadaşa, diyelim ki, her kimse, bir temas kişisine veya bir 

nesneye), alt şahsiyet sadece bir uyku fazı durumunda gelebilirken, oysa burada, bu 

durumda, tamamen yeni bir seviyeye geçer, yani Şahsiyet bu teması fark etmediğinde. 

Sonuçta, onların da, diyelim ki, büyüme adımları vardır. Alt şahsiyet ne kadar çok güç 

alırsa, o kadar güçlü hale gelir, bu da etkisinin daha büyük olduğu anlamına gelir. 

Bunun tehlikesi nedir? Daha fazla hayat tüketecektir. Bütün mesele budur. Ama bir alt 

şahsiyet birinin gitmesine izin vermez, bu olmaz.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, şöyle bir durum var, arkadaşlar bahsediyor... Videolardan 

birinde ölülerin şu anda burada yaşamaya devam edenleri nasıl ciddi şekilde 

etkilediğinden bahsettiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Hem de çok. Size basit bir örnek vereyim. Böyle vakaları kim 

bilmez? Bir aile vardı. 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Diyelim ki koca öldü. İki ya da üç ay sonra, genellikle ilk yıl içinde, 

kadın vefat etti ya da tam tersine, kadın öldü ve ardından koca vefat etti ve bu böyle 

devam etti. Bunun gibi kaç vaka var? Evet, psikolojik bir bakış açısıyla açıklanabilir. 

Öyle değil mi? İnsanlar on yıllar boyunca birlikte yaşamışlar, hayatlarını sürdürmüşler, 

bir özlem ya da başka bir şey var. Genç insanlar arasında bile sık sık "Tamam, 

birbirlerini seviyorlardı, birbirlerini özlüyorlardı" gibi şeyler olur. Ama bu ölümlerin 

çoğunun aslında tamamen farklı bir seviyede olduğunu nasıl açıklayabilirsiniz? Bunu 

çözelim arkadaşlar. Bir koca ölüyor, aradan üç ay geçiyor, karısı bir araba kazası 

geçiriyor ve öylece yere çakılıyor. Bir kadın ölüyor, yine kocası iş yerinde yüksekten 



düşüyor ve kaza yapıyor. Evet, psikolojik olarak zorlanmış olabilir ve bunun gibi 

şeyler. 
  

Tatiana:Istıraptan dolayı değil.  

İgor Mihayloviç: Özür dilerim, yaralanmalar dışarıdan, kişiyle ilgisi olmayan bir 

şekilde meydana geldiği zaman. Yani yola çıkmış, trenin önüne atlamış ya da başka bir 

şey değil, ancak bu durumda evet, kendisi de yüksekten atlamış olabilir. Ancak insan 

yapımı kazalar söz konusu olduğunda, bunlar sadece bir tür dış etken tarafından 

oluşturulabilir: ya çok güçlü biri bunları oluşturur ya da şöyle söyleyelim, bunu 

açıklamak için neredeyse bilim kurgunun derinliklerine inmeniz gerekir. O halde 

ölüler bu tür durumları etkileyebilmek için gerçekte ne tür bir güce sahiptir? Sonuçta 

onlardan çok ama çok var. Bu doğru değil mi? 

Tatiana: İzleyicilerimizden gelen bir soru da şu: nasıl oluyor da alt şahsiyetlerin 

sizden beslenebilmeleri için bir imaj ve isim kullanmıyorsunuz ve söylenildiğine göre 

altşahsiyet başka bir bedende, başka bir enerji yapısında, ama alt şahsiyetler yaşamak 

için burada kalanları başka ne aracılığıyla etkileyebilir? 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyelim, kuantum dolaşıklığı var, bunu basitçe 

açıklayacağım, sonuçta Vril gücü kullanılıyor. Diyelim ki, Vril gücü için ne gibi bir 

alan ya da kalkan olabilir? Herhangi bir şey onu engelleyebilir mi? Hayır. Evet, 

elektromanyetik bir etkiye kalkan oluşturabiliriz. Ancak, birbirine bağlı parçacıklara 

veya kuantum süreçlerine nasıl karşı koyacağız? Akıllı insanlar için tekrar 

söylüyorum: alt şahsiyet yolunu bildiği kişilerle doğrudan temas kurar. Ve enerji 

açısından yeterince sık karıştığı kişilere giden yolu bilir. Yani, bunlar... İşyerinde 

çalışanlar, 20 yıl çalıştınız, bir masada oturuyordunuz, enerji yapılarınız birbiriyle 

temas halindeydi. Eğer bir çalışanınız öldüyse, onu beslersiniz. Bir insanı 

hatırladığımızda, özlediğimizde ya da duygusallaştığımızda onu gönüllü olarak 

besleriz. Ama onları gönüllü olarak beslediğimiz gerçeği, onları istemeden ve farkında 

bile olmadan ne kadar çok beslediğimizle karşılaştırıldığında önemsiz kalır. Bu 

gerçekten de doğrudur. 

Tatiana: Ya bir akrabanız uzaktaysa? Aslında çok az temasınız olan biri. İnsanı 

etkileyebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Eğer insanın çok fazla bağlantısı yoksa, üzülmüyorsa, 

hatırlamıyorsa ve bu ölen kişiden miras almıyorsa, bu altşahsiyeti umursamaz. Ondan 

hiçbir iz yoktur. 

 

Yine, diyelim ki bir alt şahsiyetin yaşayanları bulabileceği o izlere geri dönüyoruz. 

Değil mi? İşte bu özellik. Tamam mı? Örneğin, bir insan hayatının yarısını bir saksı 

yaparak, onu kilden şekillendirerek geçirmiştir. Hayatının, enerjisinin ve dikkatinin 

çoğunu buna yatırmıştır. Tamam, bir saksı, her neyse. Onu sattı ve... onu satmaya 

karar verdi ve karşılığında 3 dolar aldı. Bu onun hayatının birçok saatinin sonucudur. 

Bu zaten bir eşdeğerdir. Aradaki fark nedir? Sonuçta, o ona bağlı. 

 



O 3 doları aldı, bir yüzük aldı, küçük kübik zirkonya olsa da, ama bu bir kristal. 

Böylece enerjisi çoktan saksıdan dolarlar aracılığıyla kübik zirkonyaya aktı. Bu arada, 

bu hafıza depolayabilen yoğun bir yapıdır. Yani, bu durumda, uzak bir akraba bile 

değil, genel olarak tamamen yabancı biri, eğer altşahsiyet güçlüyse ve her şeye değer 

veriyorsa ya da büyü yapmaya alışkınsa (yine de, büyü nedir? Bir şeye konsantre 

olmak, doğrudan Vril gücüyle oynamaktır), o zaman, affedersiniz, bu tür taşların her 

türü tüm bunları çok iyi özümser ve bilgi depolarlar. Bir insanı etkileyebilir mi? 

Etkileyebilir.   

 

Örneğin, çok iyi olmayan birinden size bir yüzük miras kaldı. Bu yüzden yüzüğü 

takarken stresli bir duruma girdiğinizde, bu canavar tam olarak bu yüzük aracılığıyla 

size gelebilir ve size hükmedebilir. Evet, bu ilgisiz bir altşahsiyet, uzun zaman önce 

ölmüş biri, ama Vril gücü ve kuantum süreçleri için "mesafe" ve "alan" kavramları - 

bunların hepsi bizim dünyamızdakinden tamamen farklı, dikkatli bir şekilde ifade 

edeceğim, tamamen farklı. 

 

Lilia: Bu arada, mücevher demişken, miras yoluyla geçen ve içinde gerçek taşlar veya 

elmaslar bulunan aile yadigarı mücevherlerle ilgili pek çok mistik hikaye vardır ve 

örneğin... 

 

İgor Mihayloviç: Bir taş ne kadar yoğunsa, diyelim ki kristal örgüsü ne kadar 

yoğunsa, o kadar fazla bilgi içerebilir, flash bellek formatlanması gibi. Bu nedenle... 

Neden daha yoğun bir taş değerlidir - örneğin elmas? Diğer taşlara kıyasla daha 

yüksek bir yoğunluğa sahiptir, bu da daha bilgilendirici olduğu anlamına gelir. 

 

Lilia: Ve bu mücevherle bağlantılı olan ilginç bir şey de, bu mücevherin sahibi olan 

herkesin başına talihsizlik geldiğinin söylenmesidir. Yani kelimenin tam anlamıyla 

onu eline alan herkesin başına geliyor. Hatta bu durumda bazı kalıplar gözlemlenir. Bir 

elmasla ilgili bir hikaye var, bu elmasın ilk sahibi onu bir gemiden attığı bir adamdan 

çalması sonucu almış. Ve daha sonra bu taşa sahip olan herkesin de yüksekten düştüğü 

ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, ya kendilerini pencereden atarak ya da... 

 

İgor Mihayloviç: Hikaye bununla başlamadı, hikaye taşı elinden alınan ve gemiden 

atılan kişinin o taşı nasıl elde ettiğiyle başladı. O taşa herkesten çok daha fazla yatırım 

yaptı. Ve onun için bu taş son derece değerliydi. Kaderinde olan bir şeydi, umudunu 

bağladığı bir şeydi. Bu yüzden bu taşı elinde tuttu, ona hayran oldu, dikkatini ona 

verdi. Planlar yapıyor ve umutlar besliyordu. Bu onun geleceğiydi. Ama geleceği 

elinden alındı ve savruldu. Ve sonrasında insanlar sahip olduklarını aldılar. Öyle değil 

mi? 

 

Lilia: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Başka bir deyişle, altşahsiyet o kadar güçlü ki bu taşın izini takip 

ediyor, yani bu taşı hissediyor. Doğal olarak, canlı birine ulaştığında, bu altşahsiyet 

önce bu kişiyi yiyecek, daha sonra da öyle bir hale getirecek ki... yani şöyle 

söyleyelim, bu kişi onun kölesi olacak, ama yüksekten düşerek. Ve bunun gibi bir sürü 



örnek var. Tarihi karıştırın, okuyun arkadaşlar. Bu sadece taşlarla, sadece 

mücevherlerle değil, resimle de bağlantılı, değil mi? 

 

Lilia: Evet, resimler ile. Doğru.  
 

İgor Mihayloviç: Evet. 
 

Lilia: Bu arada, Ağlayan Oğlan resmi ile ilgili bir hikaye var.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, biliyorum. 
 

Lilia: Evet, resmin nasıl yapıldığına dair durumlar da garip, öyle görünüyor ki... 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar garip değil, ama tam olarak bütün daha ilerdeki kaderin 

temelidir (Lilia: Tüm bu zinciri harekete geçiren şey), elbette. 
 

Lilia: Bu resim ile... 
 

İgor Mihayloviç: Dostlarımıza anlat, çünkü bilmiyorlar.  
 

Lilia: Evet. Ressamın model olarak kendi oğlunu kullandığı ortaya çıkıyor. Ağlayan 

bir çocuğun resmini yapmak istemiş, ama çocuk ağlamak istememiş. Çocuğun ateşten 

korktuğunu bilen baba, yüzünün önünde kibrit yakmış ve doğal olarak çocuk ağlamış. 

Ta ki bir noktada çocuk babasına "Kendini yak" diye bağırana kadar. Sonunda, çocuk 

birkaç hafta sonra zatürreden öldü ve ondan kısa bir süre sonra baba da öldü, üstelik o 

evde yandı. 

 

Bir süre sonra, aslında kesinlikle ucuz olan bu tablonun bir reprodüksiyonu ile ilgili bir 

hikaye ortaya çıktı. Bir yangın müfettişi, o dönemde İngiltere'yi kasıp kavuran 

yangınlar arasında bir model tespit etti. Ve evlerin yanıp kül olduğu tüm bu 

yangınlarda, kelimenin tam anlamıyla yangından kurtulan tek şeyin bu tablo, yani 

Ağlayan Oğlan'ın reprodüksiyonu olduğunu fark etti. Bu yüzden böyle durumlara 

neden olduğu ortaya çıkıyor 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve kilit nokta, yine, işkence ve istismara uğrayan bir çocuk 

ve bu güç resmin içine gömülmüştü. Bu durumda, bir reprodüksiyon olmasına rağmen 

işe yaradı. Başka bir deyişle, bir iz bıraktı. İşte cevap bu. Ve böyle pek çok örnek var. 

Bunları tesadüf perspektifinden, kalıplar perspektifinden nasıl açıklayabiliriz? Sonuçta 

bütün teorilerimizi, varsayımlarımızı ve bu hayatla ilgili, yani sıradan hayatla ilgili 

bütün anlayışlarımızı tamamen yerle bir ediyorlar. Neden mi? Çünkü isteyerek ya da 

istemeyerek, ister ateist olun ister başka bir şey...   

 

Genel olarak, hayatımda tanıştığım en büyük ateist, dürüst olmak gerekirse, Tanrı'nın 

ve şeytanın varlığından kesinlikle şüphe duymayan arkadaşımdır. Ama deyim 

yerindeyse yeterince yaşlı, yine de her zaman bunu kanıtlamaya çalışıyor. Anlıyor 

musunuz? Kime kanıtladığını zaten bilmiyorum, zaten kanıtladı... ama yine de 

kanıtlamaya çalışıyor, bir kez daha kendine kanıtlamaya çalışıyor. 



Tatiana: Her seferinde kendisiyle tartışırken gerçeği keşfeder. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, kesinlikle doğru. Hayır, gerçekte tartışmıyor. Ama böyle bir... 

Onu hatırladığımda, tanıştığımızda, o gerçek bir ateistti. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ölen kişinin mirasının, mülkünün ve eşyalarının insanı nasıl 

etkilediğine dair bir soru... 

 

İgor Mihayloviç: Direkt olarak. Biliyorsun, öyle bir ...  
 

Tatiana: Diyelim ki, şimdi pek çok soru ortaya çıkacak ve belki de bunları bir şekilde 

hemen biraz sormak istiyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam, bunu tartışalım. Biliyorsunuz, size bunun çok akut bir 

durum olduğunu söylemek istiyorum.  

 

Tatiana: Öyle.  

 

İgor Mihayloviç: Buna neyin sebep olduğunu biliyor musunuz? İnsan açgözlülüğü. 

İnsanlar kendi açgözlülükleri yüzünden kendilerini gelecekten mahrum bıraktıklarında. 

Ve bu hayatın gerçeğidir. Bu konuyu mümkün olduğunca detaylandıralım ki bir daha 

bu konuya dönmek zorunda kalmayalım çünkü alt şahsiyetler ve ölüm sonrası kader 

konusu insanlar için ilginç, anlıyorum ama benim için Tanrı'nın Evi hakkında 

konuşmak hala çok daha yakın ve ilginç. Ve bunun hepimiz için, dostlarım, her biriniz 

için bir Yuva olmasını istiyorum. Bu daha ilginç. 

 

Tatiana: Ama, gerçek Bilgi özgürleştirir, bu nedenle böyle konular... 

 

İgor Mihayloviç: Ama şöyle söyleyeyim: Şeytanın var olduğunu anlayarak Tanrı'ya 

gelen pek çok insan var. Bu alt şahsiyetler ile, bu üçüncü güçlerle yüzleşenler; hayat 

onlara o kadar sert vuruyor ki, gerçekten de ne psikiyatri ne de fizik hiçbir şeyi 

açıklayamıyor ve geriye kalan tek şey Tanrı'nın var olduğunu anlamak. Dolayısıyla, 

Tanrı'ya hitap etmeye başladıklarında ve ruhsal yolda sağlam bir şekilde 

durduklarında, bilirsiniz, birçoğu gizlice şeytana varlığı için teşekkür eder ve Tanrı'ya 

şeytanı yarattığı için teşekkür eder çünkü şeytan olmasaydı, Tanrı'yı bilemezlerdi ve 

Tanrı'yı bilmeselerdi, Hayatı kazanamazlardı. Ve böyle pek çok Melek vardır. Bu 

doğru. Devam edelim. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz şimdi onların öteki dünyaya gitmiş 

insanlardan kalan eşyalara, mallara vb. sahip olanlar olduğunu hatırlayacaklardır. Ve 

soru şu: bunun Şahsiyetler olarak onlar üzerinde nasıl bir etkisi var? 

 

İgor Mihayloviç: Açıklayayım: eğer zaten eşyalarınız varsa, ama insanlar çoktan 

gitmişse, onları kullanın ve tadını çıkarın, dostum, çoktan mahvoldunuz. 

 

Tatiana: Vay canına. 



İgor Mihayloviç: Bu hayatın gerçeği. Geçmişi hatırlayalım. Bir insan öldü ve 

bağlanabileceği en değerli sahip oldukları, eşyaları mezarına kondu. 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Ve daha kadim zamanları düşünürsek, bunun o kadar sık olduğunu 

görürüz. Ayrıca şöyle bir şey de vardı: Bir insan öldüğünde evi yakılırdı. Sümer - 

öncesi zamanları ele alalım. Trypillian kültürü. Neler oluyordu? 

 

Tatiana: Evet. İnsanlar evleri yakıyorlardı, hatta bütün şehirleri yakıyorlardı. 

 

Lilia: Bütün şehirler.  
 

İgor Mihayloviç: Her 50 yılda bir. Neden? Günümüzde bilim, "insanlar 50 yıl 

yaşadılar, ağaçları kestiler, bir nevi doğayı bozdular, çevre de toprak da bozuldu ve 

başka topraklara taşındılar" diye açıklamaya çalışıyor. Ama Trypillian kültüründe 

neler olup bittiğine yakından bakalım. Her şeyi geliştirdiler, gübre kullandılar, sonuçta 

çevre dostu gübreler kullandılar. Verimsiz topraklara geldiler ve onları verimli hale 

getirdiler. Bunu hiçbir şekilde yok edemezlerdi. Yerleşimin etrafındaki ağaçları 

kesmediler. Eğer odun alırlarsa, bunu genellikle çok uzaklardan getirirlerdi. Ve tam 

tersine, deyim yerindeyse yerleşim yerlerinin etrafına ağaç dikmekle meşguldüler. O 

zaman sonuç şu: neden? Çünkü bu şekilde, bütün bir nesil gittiğinde, şehri tamamen 

değiştirdiler. 

 

Başka bir deyişle, insanlar önceden, diyelim ki, Tanrı'ya gitmeyenlerden kurtulmanın 

daha iyi olduğunu, o zaman kişinin Tanrı'ya gelmesinin daha kolay olduğunu 

biliyorlardı. Ölüler yolunuza çıkmaz ve sizi tutmazlar. Mesele de bu. Böylece ölülerin 

mirasından bu şekilde kurtuldular. Bu yüzden her 50 yılda bir yeni bir şehir inşa etmek 

ve orada yaşayan insanlarla birlikte hareket etmek onlar için daha kolaydı, ama asıl 

mesele şu ki, şehri yakmadan önce yaşlı insanları yaşamlarını sürdürmeleri için 

bıraktılar ve onlarla ilgilendiler. Ve son yaşlı adam öldüğünde, işte o zaman her şeyi 

yaktılar ve hiçbir şey almadılar. 

 

Bugünlerde neler oluyor? Bugünlerde, bir insan henüz ölmedi, henüz gömülmedi, 

akrabaları ise neyin kime ait olacağı konusunda çoktan kavga etmeye başladı. Öyle 

değil mi? Peki hayat nasıl bir şey? Dünya nasıl bir yer? İnsanlarımızın kaderi nedir? 

Basit bir soru. İçlerinde neşe var mı? Tanrı için bir arzuları var mı? Yok. İblislerle aynı 

hakimiyete sahipler. Bugünlerde yaşayanların ölülerden ne farkı var? Basit bir soru. 

Hala doğru seçimi yapabilecek kapasitede olmaları dışında. Ölüler ise artık bundan 

aciz. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: Yani bu mülk ve bu eşyalar aracılığıyla ölüler, altşahsiyetler, insanın 

hayatını mı alıyorlar? 

 

İgor Mihayloviç: Basit bir soru. Bir insan tüm hayatı boyunca yaşadı, Tanrı'ya 

gitmiyordu, güçlerini bu güçlerin kendisine verilme amacı için harcamıyordu; onları 



Hayat kazanmak için değil, maddi zenginlik kazanmak için harcadı. Bir ev inşa etti, 

para kazandı ve akrabaları için biriktirdi, fark etmez. Ne için? Bir soruya hemen cevap 

vereceğim; bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden hemen hepimiz 

yakınlarımıza ve sevdiklerimize bir miras bırakabilmek için mümkün olduğunca çok 

birikim yapmaya çalışıyoruz? Bazılarımız ise, her şeye rağmen, daha fazla para 

biriktirmek ve yakınlarına bırakmak için insanları öldürmeye ve kitleler halinde 

öldürmeye bile başvuruyor. Ne için? Basit bir soru. Sonuçta bu kimsenin 

reddedemeyeceği bir miras. Bir insanı ölümünden sonra besleyecek olan da bu 

mirastır. Peki, akrabaları için mi, çocukları ve torunları için mi, yoksa kendileri için mi 

ellerinden geleni yapıyorlar? Dürüst bir cevap verin arkadaşlar.  

 

Sonuçta, Hayat ve ölüm hakkında konuşurken, bu konuda olabildiğince dürüst 

olmalısınız. Ruhumuzu ne kadar incitirse incitsin, bunu algılamak bizim için ne kadar 

zor olursa olsun, diyelim ki günümüzde, bu tüketimci formatta, tüm manevi prensipler 

mahvolmuşken, yine de insancıl görünmek istiyorsunuz. Öyle değil mi? Bana öyle 

geliyor ki, insanların ölülerin mirasının ölü olduğunu duyması ve belki de bazılarının 

anlaması için bunu yapmak gerekiyor. Ve ölüler her zaman miraslarından sonra 

gelirler. Neden? Çünkü bunun için biriktirilir.   
 

Yakınımızın ölümünden sonra çılgınca aramızda paylaştığımız bu mallar, tam da ölen 

kişinin hayatının karşılığıdır. Her şey son derece ciddi. Gelecek mi? Elbette gelecek. 

Bu düz bir yol, bu onun hayatı, bu onun dikkatinin gücü. Dikkatini buraya yatırdı ve 

ölümden sonraki kaderini güvence altına almak için hayatını bunun için verdi. Ve 

bunu bilinçaltı seviyesinde algıladı. Ya da efendilerinden, onu böyle bir kadere 

hazırlayan daha güçlü alt şahsiyetlerden.   
 

Çoğu zaman, ki bunu dünyamızda da görüyoruz, diyelim ki kelimenin tam anlamıyla 

deli insanlar, bunu açıklamanın başka bir yolu yok - ya şizofrendir ya da bir alt 

şahsiyettir - ve bir şeyler biriktirmek için normal bir insanın asla yapmayacağı şeyler 

yaparlar. Ve büyük bir miras bırakıyorlar. Bu kimseye mutluluk getirecek mi? İz 

sürelim, basitçe, herhangi birini ele alalım. Bazı insanlar "Kraliyet ailelerini ele alalım, 

sonuçta onlar için her şey yolunda" diyecektir, değil mi? (Tatiana: Aslında onlar gelip 

geçti... evet.) "Kral asla ölmez" diye ilginç bir slogan da var. İşte size cevap: Kral asla 

ölmez. Besleniyorlar ve kendileri zaten... biliyorsunuz, ailelerinden hiç kimse cennete 

girmedi. Buna değer mi? Basit bir soru. Bir tacı miras almak, sayısız zenginliği miras 

almak ve benzeri şeyler uğruna yaşamın geçiciliği? 
 

Tatiana: Aile mücevherleri, mal - mülkler, yani çevrelerinde neredeyse her şey buna 

bağlanır. Büyük, muazzam miktarlar. 

 

İgor Mihayloviç: Orada nesilden nesile geçen bir sürü alt şahsiyet var ve nesilden 

nesile, deyim yerindeyse, insanlar alt şahsiyetler haline geliyor. Peki ne anlamı var? 

Hayatı kaybetmek mi? Anlık zevkler için takas etmek mi? Sonuçta, hayatımız ne kadar 

uzun olursa olsun, 100 yıl da olsa, 1.000 yıl da olsa, bir an gibi geçip gidiyor. 

Gençlerin şüpheleri varsa, yaşlılarla, bir ayağı zaten o dünyada olanlarla konuşun. Ve 

onları samimi bir sohbete davet ederseniz, kendilerini hatırlarlar ve kum havuzunda 

bebeklerle oynayan küçük bir çocuk gibi hissederler. Hayatın gerçeği budur. Çünkü 



hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ve onu ölü şeylerle harcadığımızda, bu 

korkutucudur ve kendimiz için sorun yarattığımızda daha da korkutucudur. Anlıyor 

musunuz? Yine bu mal mülk meselesi. 

 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, anlıyorum, bu önemli. Evet, bu kelimenin tam anlamıyla 

açgözlülük. Neden? Bir miras aldığınızda, nasıl daha iyi yaşayacağınızı düşünürsünüz. 

Değil mi? Tanrı'ya şükür bir mirasınız var. Artık daha önce karşılayabildiğinizden 

daha fazlasını karşılayabilirsiniz. Neyi karşılayabilirsiniz? Ölü bir insanı beslemeyi 

mi? Bir insan hayattayken ne kadar iyi olursa olsun, alt şahsiyet olmaya 

hazırlanıyordu. Anlıyor musunuz? Azizlerin mirası - bu başka bir şeydir. Bu nedenle, 

miras olarak bir şey hazırlıyorsanız, her şeyden önce aziz olmak için çabalayın. 

 

Size gerçek hayattan basit bir örnek vereceğim: iki kardeş var, anneleri ölüyor ve 

kendilerine kenar mahallede iki odalı bir daire kalıyor. İçlerinden biri varlıklı, 

düzenleyici kurumlarda çok ciddi bir işi var ve şimdiden üç nesle yetecek kadar servet 

biriktirmiş. Diğeri de iş dünyasında, o da çok zengin. Ve kafalarını tokuşturuyorlar 

çünkü daireyi bölüşemiyorlar. İkisi de bu dairenin maliyetinin 10 katını avukatlara 

harcamış. Özür dilerim, bir restoranda eğlenirken, bir doğum günü kutlarken, bu 

dairenin maliyetinden çok daha fazlasını harcıyorlar. "Siz deli misiniz?" sorusuna ne 

cevap verdiklerini biliyor musunuz? Bunu neden yapıyorsunuz?" "Prensiplerimiz 

gereği, burası annemizin dairesi." dediler. Anlıyor musunuz? Yani, aslında bunun 

arkasında ne var? Bunun arkasında, hayatı boyunca zorba olan zorba bir anne var. Ve 

onlara hükmetmeye devam ediyor. Onu besleme hakkını kimin alacağı konusunda 

kavga ediyorlar. 

 

Tatiana: Vay canına. 
 

İgor Mihayloviç: Çünkü onlar onun köleleri. Anlıyor musunuz? Bunu açıklamanın 

başka bir yolu yok. Bunlar başka bir fiziğin ve başka bir yaşamın yasaları. 

Bilmediğimiz, bizden saklanan ve yüzyıllar boyunca bizi kandırmaya çalıştıklarında 

silinen. Ama kusura bakmayın, insan bedenden ayrılır ayrılmaz gerçek ortaya çıkıyor. 

Ve daha da korkutucu olan, her birimizin bunun gerçek olduğunu hissetmesi, bunu 

hissetmesi ve anlaması, ama bunun üzerine adım atamamasıdır. Ölülerin mirası. Değil 

mi? İnsan her şeyi yakmanın ya da ondan vazgeçmenin daha iyi olduğunu anlar, ama 

sıradan açgözlülük, bilirsiniz, bu düşük açgözlülük, onların bu düşük duygularına 

kapıldıkları şey budur. Yine, deyim yerindeyse, yüzde on, çifte yüzde on ve benzeri 

seçenekler vardır. Evet, bu işe yarıyor. Ama burada da bir nüans var. Örneğin, bir 

insan bir miras alır, ister büyük olsun, ister küçük olsun... 

 

Tatiana: Veya bir saksı çiçek, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bir saksı çiçek, fark etmez, ama o çiçekler vefat eden kişi tarafından 

yetiştirilmiştir. Diyelim ki, onun bu dünyadaki izi ve tüm yaşamının sonucudur. İnsan 

bu mirası alır. Bunu bir kenara atmak istemez, peki bu konuda ne yapmalı? Öyle değil 

mi? Ya da o çiçeği yakmak istemez. 



Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Hoşuna gidiyor. Videolardan birinde Allat'hiara hakkında 

konuşmuştuk, uzun zaman önce yüzde on ve çifte yüzde on getirilmişti. Öyle değil mi? 

Miras bırakan bir insan normal, yani Tanrı'ya hizmet etmeyen ya da şeytana kulak 

asmayan sıradan bir insan ise, sadece diyelim ki tüketimci formatta bir insan ise, o 

zaman yüzde onu dokuzuncu günden önce, onuncu günden önce vermek daha iyidir, 

diyelim ki dokuzuncu gün dahil, böylece bu altşahsiyet huzur kazanır, o zaman kişi bu 

çiçeği güvenle kullanabilir. Burada yine bir nüans var. Sen ve ben bunu daha önce 

tartışmıştık, ama tekrar edeceğim: eğer insan hile yapıyorsa, hilekârsa, bilirsiniz... 

 

Tatiana: Ağırlığını düşük tuttu. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 
 

Tatiana: Doğru, ölçümde aldattı. 
 

İgor Mihayloviç: Pazarda eksik ölçü verirdi (Tatiana: İslam'da yasak olan), şöyle 

söyleyeyim, dürüst olmayan bir şekilde kar etti, o zaman zaten iki kat yüzde on. Bu 

Tevrat'a bile yansımıştır. Ve bu yüzde on Sümer öncesi dönemlerden beri biliniyor. 

Yani bu, yaratıcı dünya çökmeye ve tüketimci bir biçime dönüşmeye başladığında, 

insanlara yardım etmek için Allat'hiara tarafından getirilen bir şeydir. Biz bunu 

açıkladık; kendimizi tekrar etmeyeceğiz; insanlar izlesin. Bu hak Allat'hiara'ya verildi. 

 

Ama, Allat'hiara kimdi? Onlar gerçekten azizdi. Neden? Çünkü onlar Tanrı ile, Ruhsal 

Dünya ile, O'na hizmet ederek yaşadılar, hepsi bu. Dikkatlerinin yüzde 95'ini Sevgi 

üretmeye, onun gelişimine harcadılar. Bunlar gerçekten kutsal insanlardı. Gerçekten 

işe yarayan son yüzde on, şöyle söyleyeyim, Tapınak Şövalyelerinin (ya da 

Allat'hiara'nın ta kendisi de denebilir) ilk çemberlerindeydi, o zamanlar - evet, bu 

gerçekten işe yaradı. Peki ya daha sonra? Evet, yüzde on ve çifte yüzde on kaldı...   

 

Tatiana: Sonuçta, vefat edenin malını mülkünü tapınaklara bağışlama geleneği var.  

 

İgor Mihayloviç: Ama bu gelenek aslında... Elbette, malk mülk bile bağışlanıyordu. 

 

Tatiana: Doğru. Böylece bir şekilde temizlenmiş olacaktı. 

 

İgor Mihayloviç: Ama neden mal - mülk bağışladılar? Arkadaşlar, kusura bakmayın, 

şimdi bu konuya biraz devam edeceğim ve sonra anlaşılması için bir önceki konuya 

geri döneceğim. Tatiana az önce ölen bir insanın tüm mal varlığının tapınaklara 

bağışlandığından bahsetti. Bu neden gerçekleşiyordu? Çünkü eğer bir insanın ellerinde 

başka insanların kanı varsa, eğer bir pozisyondaysa, emirler verdiyse ve onun 

emirleriyle başka insanların hayatları alındıysa, o zaman başka insanların 

hayatlarından çıkar sağlayan bir insan, altını çiziyorum, hiçbir şekilde ya da hiç kimse 

tarafından para ödenerek günahları bağışlanamaz. Bu bir hükümdür. Dolayısıyla, bu 

günahı kendi üzerine almaktan kaçınmak için, sahip olduğu mülk ne olursa olsun, 



hepsi aslında Allat'hiara'ya geçmiştir. Ama bu durumda, Tapınak Şövalyeleriyle 

birlikte olan Allat'hiara'ya. 

 

Oysa diyelim ki kadim Allat'hiara zamanında, bu mal mülk onlara veriliyordu ve onlar 

da bunu basitçe topluluk arasında dağıtıyorlardı. Yani, Allat'hiara bunu aldığında, 

zinciri kırarlar. Neden? Çünkü onlar gerçekten Tanrı'ya hizmet ederler. Ve ne herhangi 

bir lanet, ne herhangi bir alt şahsiyet, ne de herhangi bir ölü onlara ulaşamaz. Onunla 

ne yapacaklarına gelince, bu onların hakkıdır. Başka bir deyişle, onu bağışlayabilir, 

verebilir ve onunla ne isterlerse yapabilirler. Ama kadim Allat'hiara zamanında, 

başkalarının hayatlarından kazanç sağlayan insanlar sadece ortaya çıkmaya başlamıştı, 

bu son derece nadir bir olguydu. Tapınakçılar'ın zamanında ise, onlardan çok sayıda 

vardı. 

 

Bu tam olarak onlardan sonra (onlardan önce de girişimler vardı, ama çoğunlukla 

onlardan sonra) ölenlerin mülklerinin tapınaklara, kiliselere ve benzerlerine aktarıldığı 

noktaya yol açtı. Ama açıkçası... Eğer gerçekten de diyelim ki başkalarının canını alan 

ve bu kadar günahkâr olan bir insanın malıysa, o malı terk etmek ve başkasına vermek 

daha iyidir. Ama sonra onu alan tapınaklarda sorunlar çıktı. Neden? Altşahsiyet 

onların peşinden geldi. Pek çok tapınak yandı ve bunu alan pek çok rahibin sonu kötü 

oldu. 
 

Ve genellikle, o günlerde, deyim yerindeyse, yerel prensler kendilerini kiliselerin 

liderleri olarak tanıtıp bu mülkü aldılar ve çoğunlukla sonları çok kötü oldu. Neden? 

Çünkü bu gerçekten bir lanettir. Bu affedilemeyecek bir günahtır, insanın başkalarının 

canını alarak kazanç sağlamasıdır. Bu korkunç bir günahtır. Bunu kullanan hiç kimse 

asla affedilmeyecektir, o kişi kesinlikle bir altşahsiyet haline gelir. Bu korkutucu. 

Günümüzde ise, basitçe söyleyeyim, ya yüzde on ya da çifte yüzde on, ya mülk ya da 

başka bir şey... kime? Basit bir soru. Rahiplere mi? Dürüst olalım, dostlarım. Bu nasıl 

mümkün olabilir... örneğin rahipler, tamam mı? Aslında Tanrı'ya hizmet etmeleri 

gerekiyor. Bugünlerde keşiş olmak ve bir manastırda hücre tutmak ne kadara mal 

oluyor arkadaşlar?  
 

Tatiana: Paraya mı mal oluyor? 

 

İgor Mihayloviç: Bazen keşiş olmak, özellikle kutsal yerlerde bir hücre satın almak 

vs. çok büyük paralara mal oluyor. Bu yüzden böyle bir keşişliğimiz var. Rahiplerimiz 

(dinleri ne olursa olsun) ne yapıyorlar? Dünyevi hayatla o kadar meşguller ki, Allah 

korusun. Gerçekten de, afedersiniz, dikkatlerinin en az yüzde 90'ını sadece Tanrı'ya 

verecek şekilde mi yaşıyorlar? Tabii ki hayır. Ana prensip ve anlam bu olsa da. Bu 

zinciri gerçekten kırabilir mi? Hayır. Bir insana yüzde on verirsiniz. Ama her şeyden 

önce, sadece bir insan varsa bu işe yaramaz. Bir grup insan olmalı. 

 

Allat'hiara bir grup insandır. Ve bu onlara aktarıldığında, evet, bu durumda zincir 

kırılır. Neden? Bizim dilimizde onlar azizdir ve doğal olarak bu onlar için geçerli 

değildir. Onlara bu kısmı vererek, Allat'hiara'nın bu hakkıyla, ölmüş olan kişi, 

dokuzuncu güne kadar huzura kavuşur, uykuya dalar. Bu kadar. Ve sonra insan, 



diyelim ki o ölen kişinin malının yüzde 90'ını istediği gibi kullanır. O temizdir, bir 

nevi arınmıştır. Eğer bir insan dediğimiz gibi "ellerini kirletmişse", o zaman çifte 

ondalık getirilmiştir, evet. Oysa kişi, diyelim ki, affedilemeyecek şekilde günahkârsa, 

o zaman tüm mülk devredilirdi. İşte açgözlülük burada devreye girer. Anlıyor 

musunuz? Modern bir insan bir miras aldıktan sonra, dahası zengin bir insan... peki, 

eğer bir insan diğer insanları öldürdüyse veya birinden bir şey alıp onu öldürme emri 

verdiyse zengindir. Öyle değil mi? Öyleyse birisine zengin bir mirası nasıl 

vereceksiniz? 
 

Tatiana: Bu onlar için bir ikramiye, değil mi? 
 

İgor Mihayloviç: Ya da yakıp yıkmak, başka kimsenin eline geçmemesi için alıp yok 

etmek mi? Sonuçta, dediğin gibi bu bir ömürlük ikramiye. Öyle değil mi? Ama bu 

ikramiye öyle bir yaşam sonrası kaderine dönüşüyor ki, kişi bir altşahsiyet haline 

geldiğinde, o zamanlar arkasını dönüp gitmesi ve sadece "Bu ölü adamı tanımıyorum, 

benim bir mirasım yok" demesi gerektiğini kavramaya başlıyor. 

 

Tatiana: Ya kişi mirasını sattıysa? Örneğin, bir ev sattı ya da... 

 

Igor Mihailovich: Ne fark eder ki? Tatiana, insanların birçok sorusu olacağını 

anlıyorum... 

 

Tatiana: Çok fazla.  

 

İgor Mihayloviç: Bunu tartışalım. Tamam. Bir bakalım. Bir insan bir miras aldı ve 

onu kullanmadı.   

 

Tatiana: Onu kullanmadı, ama sattı.  

 

İgor Mihayloviç: Tamam. 
 

Tatiana: Daireyi basitçe birine sattı. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Mirasa girdi, ilk olarak bu. Elden çıkarıyor, satıyor, bu 

ikinci. Sonuçta mirastan feragat etmedi, terk etmedi ya da yakmadı, aldı, ölü adamın 

kaderini üstlendi, onun kölesi oldu, onu beslemekle yükümlü. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Kapıyı açtı.  
 

İgor Mihayloviç: Sonra. Onu sattı. Takas etmiş ya da satmış ne fark eder? Bizim 

dünyamızda para var... Size bir örnek vereyim. Diyelim ki 10 dolar aldım. Ben onu 

mesela 10 Euro'ya çevirdim arkadaşlar, döviz kurlarını dikkate almayalım. 10 avro 10 

sterlin. Tamam mı? O zaman... Başka hangi para birimi var? 

 

Lilia: Yen. 

 



İgor Mihayloviç: Doğru, 10 yen ile değiştirdim. Tamam mı? Kaç kez ya da neyle 

değiştirdiğim önemli değil, aynı iz. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Yani, onu zaten kullandınız, ister bir hafta ister bir gün kullanın ya da 

yeniden satın, fark etmez. 

 

İgor Mihayloviç: Bir dakika bile olsa, bir dakikalığına imza atsanız bile, bunu kabul 

ettiniz çünkü bu servetten veya bu mirastan ve benzerlerinden uzaklaşmadınız. Harika 

olan nedir biliyor musunuz? Eğer borçlar kaldıysa. Bu durumda şunu söyleyeceğim: 

bu harika. Borçlar ödenebilir, bu önemli bir şey. Ama öte yandan, hiçbir şey almadınız 

ve bağlı değilsiniz. Ve o zaman ölü adama kesinlikle hiçbir şey borçlu değilsiniz. İşte 

mesele bu. Anlıyor musunuz? Yani, o artık sizi yiyemez. 

 

Tatiana: Sorumluluğu sadece parayı alan kişi mi taşıyor, yoksa diyelim ki daha sonra 

bu dairede yaşayan insanlar, alıcılar da mı taşıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Alıcı herhangi bir sorumluluk taşımıyor. Mirasçı taşıyor.

  

Tatiana: Mirasçının kendisi.  
 

İgor Mihayloviç: Bu ve hangi eşdeğerde transfer ettiği önemli değil. 

 

Tatiana: Tam olarak o. 
 

İgor Mihayloviç: Bakın, en lüks daire olsun. En pahalısı nerede bilmiyorum, önemli 

değil arkadaşlar, kendiniz bir yer düşünün. Dünyanın en pahalı dairesi var ve bir insan 

onu bir çikolatayla değiştiriyor. Gördünüz mü? O çikolatayı aldı, dışarı çıktı ve küçük 

bir kıza verdi. Bu şekilde havalı olduğunu göstermeye karar verdi. Soru şu: onu satın 

alanlar acı çekecek mi? Peki çikolatayı alan kız acı çekecek mi? Hayır. Kesinlikle 

hayır. O kişiye gelince, elinde bir şey kalmamış olması önemli değil, o aldı ve bu her 

şeyi anlatıyor. Anlıyor musunuz? 

 

Tatiana: Ve şöyle bir soru var. Diyelim ki kişi o kadar cömert davrandı ki bu daireyi 

aldı ve evsizlere, fakirlere vermeye karar verdi. Bu kullanımın sorumluluğunu kim 

taşır? 

 

İgor Mihayloviç: Onu alan kişi. 

 

Tatiana: Böylece şu anda orada yaşayanlara kötülük etmiş oldu. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, etmiş oldu. 

 

Tatiana: Fakir idiler ve şimdi ayrıca talihsiz oldular. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, onlar da öldü. Eğer ona dokunmadan sadece devrettiyse. 

Basitçe, "Buna ihtiyacım yok, al götür" - durum bu. Ama bir şey, bir kuruş bile 

aldıysa, o zaman o yoksul insanlar zenginleşir, yaşamları iyileşirken, onun yaşamı 



boşa gider. Çünkü daha sonra bağışlama dilemek çok daha zordur. Anlıyor musunuz? 

Neden? Çünkü bağlısınız, aynı zamanda üzerinizde bir ölü taşıyorsunuz ve eğer o 

ölünün de bir efendisi varsa, ki genellikle böyledir, o zaman bu birkaç kat daha zordur. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, birçok insan bilinçaltında bu tür hediyeler 

aldıklarında borçlu olmak istemediklerini, karşılığında bir şey vermek istediklerini 

hissederler... Mütevazı bir insan olsanız bile, zengin olmasanız bile, minnettarlığınızı 

bir şekilde göstermek istersiniz, yani... bir hediyeyi kabul etmediğinizde, ancak 

minnettarlığınızı bir eşya veya para gibi bir karşılıkla ifade ettiğinizde. 

 

İgor Mihayloviç: Ve bu korkutucu çünkü bu bir değiş tokuş. Ama neden böyle bir 

hediyeye sahip olduğunuzda, bir şekilde minnettar olmak istiyorsunuz? (Tatiana: 

Karşılığında.) Senin için cevap bu. Başka birinin mirasını kabul etmek istemiyorsunuz 

(Tatiana: Evet, bir şeyler hissediyorsunuz). En azından bir çikolata vermek 

istiyorsunuz (Tatiana: Karşılığını ödemek için, evet), karşılığını ödemek için, doğru. 

İnsanlar "Bu mirası aldın, o yüzden kullan" diyor. Ve insanın bu mirasa ne zaman 

girdiği önemli değildir. Anlıyor musunuz? Yani, kişiye bir mülk miras kaldı. Onu 50 

yıl boyunca kullanmayabilir, ama sonra kullanmaya başlar. 

 

Tatiana: Veya bir kaç nesil sonra.  
 

İgor Mihayloviç: O vazgeçmedi. Ve birkaç nesil sonra bunu kullanacak olan kişi, 

bunu taşıyacak olan kişi olacaktır. Hem vazgeçmeden kabul eden hem de onu 

kullanacak olan. Paradoks budur. Bu enerjidir, güçtür. Altşahsiyet için birkaç nesil ya 

da birkaç yüzyıl ya da bin yıl nedir ki? 

 

Tatiana: Bir an. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, altşahsiyet için çok fazla. Onun için bir an sonsuzluk gibidir. 

Bizim içinse çabucak geçer. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, esasen, başka bir insanın canını alan birine huzur vermenin 

imkânsız olduğunu tartışmıştık. Peki ya bu olay örneğin bir araba kazası sonucunda 

gerçekleşmişse? 

 

İgor Mihayloviç: Ben başkalarının canını alarak kendini zenginleştirme vakalarından 

bahsediyordum. Sen ise şimdi istemeden bir başkasının canını almaktan 

bahsediyorsun. Elbette bu ölümcül bir günah değildir. Yani kişi bir araba kazası 

geçirdi, herhangi bir şey olabilirdi - yolun kaygan olması, aracı kontrol edememesi ya 

da başka bir şey olması. Birkaç kişinin ölümüne neden olmuş olsa bile, o sadece 

birilerinin elinde bir araçtı, daha fazlası değil. O da en az ölenler kadar kurbandır.   

 

Aynı şekilde, eğer kişi kendini savunuyorsa. Başka bir deyişle, başka seçeneğinin 

olmadığı bir durum yaratılır ve bir başkasının hayatını alır. Ama bundan herhangi bir 

kazanç elde etmez - günahı yoktur. Ama insanları öldürerek maddi kazanç elde ederse, 

bu bir günahtır. Bu silinmez bir günahtır. Dolayısıyla burada büyük bir fark var. 



Tatiana: İgor Mihayloviç, peki ya şu durumlar: Kişi bir süre sonra, diyelim ki bir ay 

ya da altı ay sonra ölen birinden bir hediye alır. Bu hediye, hediyenin verildiği kişiyi 

etkiler mi? 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda hediyeye göre değişir. Eğer bu hediye bir kara büyü 

rehberi değilse, o zaman onu etkilemez. 

 

Tatiana: Ve aile mücevherleri değil.  
 

İgor Mihayloviç: Ve aile mücevherleri değil, doğru. Elbette değil. Yaşayan bir 

insandan bir şey aldığınızda, ne alırsanız alın, onu yaşayan bir insandan alırsınız. 

Burada bir transfer söz konusu olamaz. Ama yine de, eğer yaşayan birinden 

alıyorsanız, eğer akrabanız olan ve hala hayattayken size bir şey vermek isteyen 

ölmekte olan bir büyücü değilse, işte böyle incelikler vardır. 

 

Tatiana: Peki ya şu an: bazı aile mücevherleri, kristalleri veya taşları temelde daha 

sonra bunları edinen herkesi etkiliyorsa, o zaman gayrimenkul söz konusu olduğunda, 

sorumluluğun aslında onu satan kişiye düştüğünü söylüyorduk. Ama öyle oluyor ki, 

insanlar bir eve taşındıklarında, hissediyorlar ki...  

 

İgor Mihayloviç: Enerji kötü. 
 

Tatiana: Evet, bu onları etkiliyor. 
 

İgor Mihayloviç: Bu olur. Bağlanma gerçekleştiğinde olur. Apartman dairelerinde 

daha az sıklıkta görülse de, evlerde daha sık görülür. Özellikle de eski evlerde, 

nesilden nesile aktarılan ve insanların gerçekten iyi olmadığı zamanlarda. İçeri 

giriyorsunuz ve enerji, affedersiniz, bir mezarlıktaki gibi, üstelik terk edilmiş bir 

mezarlıktaki gibi. Her ne kadar dışarıdan mermer ve ışıltılı görünse de, bu doğru.   

 

Tatiana: Yani bu sadece enerji, ama yeni kullanıcılara alt şahsiyet eklenmesi değil. 

 

İgor Mihayloviç: Bu enerji, onun kalıntıları. Bilirsiniz, şöyle söyleyeyim, yırtılmış 

parçalar, aynı anda ses veren farklı eserlerin parçaları gibi. Yani, içeri giriyorsunuz ve 

bir tür kakofoni var. Ve her şeyi düzene sokup melodinizi oluşturana kadar bir süre 

böyle olacak. 

 

Ama işin bir de diğer tarafı var. Eğer içeri girdiğinizde kakofoni o kadar güçlüyse ve 

melodinizi oraya yerleştiremiyorsanız, o zaman kötü enerjinin sizinkini yendiğini 

düşünün. Ama yine de her şey kişiye bağlıdır. Öyle değil mi? Ve gelen aileye. Kim 

kime uyum sağlayacak. Ya siz ve aileniz bu yıkıcı titreşimleri kabul edeceksiniz ya da 

siz asil, yüksek titreşimlerinizle bu kötülüğü yok edeceksiniz. Her şey kişiye bağlıdır. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, peki ya insanlar mülklerini kendileri kullanmadan kamunun 

kullanımına verirlerse? 

 



İgor Mihayloviç: Bu iyi. Örneğin, bir insan bir miras alır. Hiç dokunmadan mirastan 

vazgeçer ve tüm haklarını bir müzeye devreder, elbette bu miras müzeye layıksa, o 

zaman doğal olarak bunun o insan üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Neden? 

Çünkü müze kamusal bir alandır. Altşahsiyet bu durumda kaybetmiştir. 

 

Tatiana: Bu sadece, o akrabanın adını taşıyan bir anıt müze ise tehlikeli... 

 

İgor Mihayloviç: Ölen akrabanın adını taşıyor, o zaman... 

 

Tatiana: Atmosferi derinden hissedebileceğiniz bir yer, tüm bunlara bakın. 

 

İgor Mihayloviç: Ama ne yazık ki çoğu zaman böyle oluyor. Bakın, gerçekten de 

ünlü insanlar var, eşyaları kalıyor ya da başka bir şey ve sonra akrabaları tüm bunları 

miras olarak almakla kalmıyor, dediğiniz gibi akrabaları için bir anma töreni 

düzenliyor, orayı düzenliyor... 

 

Tatiana: Gelebileceğiniz bir müze-emlak, bir müze-daire. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bir sürü insan oraya geliyor, o şeylere dokunuyor, onu 

hatırlıyor vesaire. Evet, akrabalar orada prim olarak bir kuruş kazanıyor. Ama en 

önemli şey, ölmüş akrabalarının, bu mirası bırakan kişinin, bir altşahsiyet olarak şu 

anda besleniyor olması. Ve bu onlar için, akrabaları için önemli. Çünkü bu durumda 

onları yemiyor. Onların kendisine getirdiklerini yiyor. Bu hayatın gerçeğidir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, peki ya bir mülk bir çift tarafından ortaklaşa edinilirse 

(İgor Mihayloviç: Bu genellikle böyledir) ve onlardan biri ne yazık ki ölürse, diğeri 

onun günahını üstlenir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Neden bu kadar çabuk ölüyorlar? Neden bir yarısı, dedikleri 

gibi, vefat ediyor ve mülke maddi olarak bağlı olan diğer yarısı da ondan sonra hızla 

vefat ediyor? Neden mi? İşte cevabı. 

 

Tatiana: Ve sonra tüm bunlar mirasçılara kalıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Sonuçta yüzde on vermek ve mirası kullanmak çok daha kolay. 

Onun payından yüzde on, sizin payınızdan değil. Öyle değil mi? İnsanlar şöyle der: 

"Bu bizim, nasıl olur da... birlikte inşa ettik, bu benim. O ne yaptı ki? Ben yaptım" 

derler, değil mi? 

 

Tatiana: "Onun katkısı minicikti." 

 

İgor Mihayloviç: İnsanlar kendi seçimlerine göre alırlar elbette. 

 

Tatiana: Evet. Aslında bu insanlara ne kadar büyük bir sorumluluk düştüğünün 

farkındasınız... ölmekte olan insanların gayrimenkullerine el koyan dolandırıcılar var. 

Ya da askeri seferler veya savaşlar sırasında mülkleri yağmalayan fatihler... (İgor 



Mihayloviç: Mümkün olan her şey tabii ki. Geçmişte ne oldu?) yağmacılar, mezar 

soyguncuları. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Tarihe bakalım. Sıradan tarih, tam olarak başkalarının 

mallarını dürüst olmayan bir şekilde, örneğin sahiplerini öldürerek ve benzeri yollarla 

alanlardan söz ediyor. Bu onlardan herhangi birine bir fayda sağladı mı? En azından 

birine? Evet, tarihte "O birisi oldu" ya da başka şeyler yazıyor. Ama onun soyunu 

izleyelim ve bunun onun torunlarını bile nasıl etkilediğini göreceğiz. O - bu çok açık, 

ama onun soyundan gelenleri bile.   

 

Dolayısıyla, kendisini her şeyden önce bir altşahsiyet olarak güvence altına almak için 

bu torunları için bir şeyler fethederek veya yaparak, onları da bu duruma bağlar. 

Mesele bu. Böylece tüm klanın ölüleri beslediği ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz, büyüde 

dedikleri gibi, "ataların laneti", sonuçta bunu biz yapıyoruz. Bu doğru değil mi? 

Sonrasında bir lanet var, sonra diğer her şey var. Geriye büyücülere gidip laneti 

kaldırtmak kalıyor, sonra da en güzel ayakkabılarınızı giyip gömülmeye 

hazırlanabilirsiniz. 

 

Lilia: Bağları güçlendirmek için. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. 

 

Lilia: Tatiana mezar soyguncuları konusuna değindi ve ben de bir önceki yüzyılda 

oldukça uzun bir süre çok popüler olan bir hikayeyi hatırladım - firavunların laneti, 

tam olarak Tutankamon'un mezarının açılmasıyla başladı, dahası... 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Bu onlar mezarı soyduktan sonra başladı. Ve o zamanlar 

kimlerin öldüğüne bakarsak, dürüstçe bakalım, bunlar hatıra olarak kendilerine biraz 

saklayanlar. Neyin hatırası? Firavun'un mirası mı? Onlar... 

 

Lilia: Kimin ne yaptığını Allah bilir.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu çok güçlü bir altşahsiyet. En sevdiği eşyaları ise 

kendilerine sakladılar. Sonuçta, onun için değerli olan her şey, kullandığı ve 

dokunduğu her şey oraya getirildi. Ve gizlice kendileri için cebe indirdiler. Bu 

insanların nasıl öldüğüne bakalım. Tamam mı? Bir tür mantar, bir tür enfeksiyon 

kaptıklarına dair teoriler vardı...  

 

Lilia: Evet, bir tür kadim mantar ya da bakteri ya da gizli bir Mısır kültünün bu 

şekilde yağmalamanın intikamını aldığı bir eylemdi.   

 

İgor Mihayloviç: Daha sonra, diyelim ki insanlar ölmeye başladığında, buna karışan 

herkes ölmeye başladığında, bunu bir kült olarak ele almaya başladılar. Ama yine 

seçici bir şekilde. Neden? Hiçbir şey almayanlar vardı ve onlara hiçbir şey olmadı. 

 

Lilia: Gerçekten de kazıları yürüten baş arkeolog için her şey yolundaydı. 



İgor Mihayloviç: Oraya ilk gelen ve her şeye elleriyle dokunan ama hiçbir şey 

alınmasına izin vermeyen kişi oydu (Lilia: Evet, çünkü o bir bilim insanı). Kelimenin 

tam anlamıyla oradan küçük şeyler çalanlar ise cezalandırıldı. Kısa bir süre içinde, 

tamamen farklı ölümlerle öldüler. Hepsi bir tür enfeksiyon kapıp ölmedi, hayır. 

 

Lilia: Doğru, orada bazı gizemli hikayeler vardı. Demek istediğim, ne olduğunu ve bir 

insanda bu tür belirtileri neyin tetiklediğini bile anlayamadılar... örneğin, ateşte keskin 

bir artış ve biri "cehennemde gibi yanıyorum" dedi, bu hikayeler kaydedildi... 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü o da bu altşahsiyetin hissettiklerini hissediyordu. Doğruyu 

söylüyordu. Çünkü gerçekten de altşahsiyet ile temas kurmuştu. Eğer o doktorlar en 

azından şu anda bahsettiğimiz şeyi anlasalardı ve bilselerdi, o anda o kişinin 

altşahsiyet tarafından ele geçirildiğini çok iyi fark ederlerdi. Başka bir deyişle, firavun 

onun için geldi ve kişi şimdi çağlar boyunca hissedeceği şeyi hissetti. Yanıyor olacak. 

Bu sıcaklığı, bu korku ve panik halini, her taraftan gelen baskıyı açıkça tanımladılar ve 

hala hayattayken bunu doktorlara anlattılar. Ama doktorlar bunu bir tür enfeksiyon 

olarak yorumladılar, tedavi etmeye ya da engellemeye çalıştılar ama kişi yine de öldü. 

Öyle değil mi? Peki ya bir tür enfeksiyondan değil de tamamen farklı bir şekilde ölen 

diğerlerine ne demeli? 

 

Lilia: Orada ilginç bir nokta daha vardı: kısa bir süre içinde 22 kişinin öldüğü ortaya 

çıktı. Bunlardan on üçü doğrudan kazılara katılan kişilerdi, geri kalanlar ise örneğin 

kazıları himaye eden lordun eşi ya da sekreteri, yani en yakın çevresiydi. 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü hediyeler alıyorlardı. Kendileri için, kendi kullanımları için, 

en güçlü altşahsiyet olan firavunun eşyalarını aldılar. Bu, kendi ölüm fermanınızı 

imzalayıp sonra da hayatta kalmaya çalışmak gibi bir şey. Bu tam olarak bu lanetin 

nasıl aktarıldığını gösteriyor, başka türlü adlandırmak mümkün değil. 

 

Lilia: Evet. Ve görünüşe göre bu firavun zamanında mezarı düzenleyenler, böyle bir 

şey olduğunu anlamışlar. Çünkü arkeologlar girişte bir levha bulmuşlar ve üzerinde 

şöyle yazıyormuş: "Firavunun mezarına dokunana ölüm hızlı kanatlarla gelecektir." 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü bunu çok iyi biliyorlardı ve firavunun kim olduğunu 

biliyorlardı. Bu bilgi kadim Mısır zamanında hala dünyada mevcuttu. Ölülerin ne 

olduğu, diyelim ki kendini nasıl koruyacağın ve başkasının malını nasıl almayacağın 

ve bunun bedelini hayatınla ödeyeceğin anlayışının yanı sıra oldukça saf bir biçimde 

hala dünyadaydı. Oysa günümüzde tüm bunlar kaybolmuş durumda. Anlıyor 

musunuz? İnsanlar olarak, insanların binlerce yıldır koruduğu en önemli ve en değerli 

şeyi kaybetmiş olmamız elbette çok üzücü. Bu en önemli Bilgidir. Geri kalan her şey 

saçmalıktır, hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Bu, nasıl Hayat kazanılacağının ve nasıl 

ölülerin kölesi olunmayacağının Bilgisidir. Bunlar korkutucu şeylerdir. 

 

Lilia: İgor Mihayloviç, ı̇nsanlar ne yapmalı? Çünkü günümüzde, modern dünyamızda, 

mevzuat öyle bir hal almıştır ki, insanlar genellikle dokuzuncu günden sonra mirasa 



dahil olurlar. Yani, bu aralıktan sonra, ölünün malından bir şey bağışlayabilecekleri 

zaman... 

 

İgor Mihayloviç: Aslında insanlara geri dönme sözü verdiğim soruyu gündeme 

getirdiniz; biraz konudan saptık ama hatırlıyorum. Bu da ciddi bir soru. Neden? Çünkü 

insan hemen mirasa giriyor. Dolayısıyla o eşyaları kullandığımız her durumda mirası 

kabul etmiş oluyoruz, o kadar. Ama yasaya göre altı ay içinde bizim olacak. Öyle değil 

mi? Peki ne yapmamız gerekiyor? Bu arada, diyelim ki, yüzde on sadece şu şekilde 

verilebilir... 

 

Tatiana: Dokuz gün içinde.  
 

İgor Mihayloviç: Dokuzuncu güne kadar, yani 9 gün, başaramayabilirsiniz. Bakalım, 

burada da bir fizik meselesi var, değil mi? Yani o mülkün yüzde 10'unu gerçekten 

kutsallığa sahip, sizi bir ölüye bağlayan bu zinciri kıracak, ölüye huzur verebilecek, 

yani alt şahsiyete huzur verebilecek birine verebilmeniz için bu fiziksel bir zaman 

alıyor ve bu sadece bir transfer değil, insanların görmesi lazım... yani geçmişte olduğu 

gibi. Oysa geçmişte, insanlar ölen bir insanı Allat'hiara'ya getirdikleri bir noktaya 

geldi. Diyelim ki o Tapınak Şövalyeleri'ne insanlar ölmüş bir insanın resmini getirdiler 

ya da onun bir maskesini yaptılar. Bu arada, ölüden, yani ölmüş birinden yapılmış bir 

maske nereden çıktı? Ölmüş bir insanın yüzünü boyadıklarında, bir malzeme 

sürdüklerinde ve sonra onu malının yüzde 10'uyla birlikte Tapınak Şövalyeleri ile 

birlikte olan Allat'hiara'ya götürdüklerinde. Bir imaj ve bir isim önemlidir. 

 

Ayrıca, Allat'hiara'nın ölen kişiyle ilgili bir tür ritüel, dua ve benzeri şeyler yapması 

gerekiyordu, bu arada her şey buradan geliyordu. Aslında rahipler bunları gerçek 

Allat'hiara'dan aynen kopyaladılar. Yani bu, Allat'hiara'nın hakkı olarak Tanrı'ya bir 

tür dilekçe, Tanrı onlara bu hakkı bahşetmiştir. Ama bu hakkı rahiplere vermemiştir, 

mesele de budur. Anlıyor musunuz? Dinler, yazıldığı ve söylendiği gibi Tanrı'nın 

hizmetinde olmaları gerektiği için, sözde bu hakka da sahipler. 
 

Ve komiktir ki, bir rahip ölmüş bir insan için dua ettiğinde ya da insanlar hangi dinden 

olursa olsun rahiplere bağışta bulunduğunda, o yüzde 10 ya da 20, hatta malın tamamı, 

fark etmez, tüm bunların anlamsız olduğu ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü Allat'hiara'ya 

bu hak kendi grupları için verildi, onlar hiçbir zaman bireysel olarak çalışmadılar. 

Başka bir deyişle, bu bir tür güvenlik önlemi. Onlar çokluk içinde bir ve birlik içinde 

çoktular. Ruhsal Dünya'nın temsilcileri gibi. Anlıyor musunuz? Onların çevresinde işe 

yaradı. Ama kendi içinde bir çokluk oluşturan bir kişi olduğunda, bu elbette saçma 

olur. İşe yaramadı. Bu arada, bu noktanın da çok güçlü bir etkisi oldu ve tüm bunlar 

not edildi. Ama bu zaten farklı bir konu, bunun hakkında konuşacağız. Neden? Çünkü 

bunlar da çok ilginç şeyler. 
 

Ama şimdi konuşuyoruz, geri dönüyorum çünkü, arkadaşlar, konu ilginç, bir şey 

diğerinin üzerine inşa ediliyor ve bu arapsaçının çözülmesi gerektiği ortaya çıkıyor. 

Arapsaçı oldukça büyük olsa da, en azından biraz anlayışa sahip olmanız için. 

Aldığınız mirasa geri dönelim. Tamam mı? Diyelim ki akrabanıza yardım etmek 

istiyorsunuz, aynı zamanda kendinizi korumak ve ona yardım etmek istiyorsunuz. 



Dolayısıyla, eğer o iyi bir adamsa, Allat'hiara'ya yüzde on vermelisiniz. Ama altı ay 

içinde mirasa girerseniz ne yapmalısınız? 
 

Eğer onu alır ve kullanırsanız, sizindir. Bunun karşılığı herhangi bir şey olabilir: kendi 

paranızdan ödeyin ya da istemiyorsanız mülkü kullanmayın. Mülkü yakmak 

istiyorsanız yakın; ya da isterseniz borç alıp transfer edebilirsiniz, hiç fark etmez. 

Bunlar fon, hesaplayıp bir karar veriyorsunuz. Mirasın belli bir değeri var. Fark etmez, 

bir saksı çiçek aldınız, on sente mal oldu, bir sentini vermelisiniz ama saksı sizin 

olarak kalır ve onu güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca, merhum için büyük bir iyilik 

yapmış, onu huzura kavuşturmuş ve acılarından kurtarmış olursunuz. Çocuklarınıza ve 

torunlarınıza bir örnek gösterdiniz, her ihtimale karşı onlar da sizin için aynısını 

yapsınlar diye. Acılardan ve işkencelerden uzaklaşmak ne kadar mutluluk verici değil 

mi? 
 

Evet, kişi Tanrı'ya gelmemiştir, deyim yerindeyse cennete geçiş kartı satın almak 

mümkün değildir. Ama huzura kavuşmaya yardımcı olmak mümkündür. Ve yine, 

Tanrı bu hakkı miras ticareti için değil, hatta ölenleri kurtarmak için değil (onlar 

seçimlerini yaptılar, zaten öldüler ve Hayat kazanamadılar), hala Hayat kazanabilecek 

olan yaşayanları kurtarmak için verdi. Ve ölüler yaşayanlara çapa gibi asılmasın diye, 

tam olarak bu amaçla Allat'hiara'ya yaşayanları kurtarmak, bu çapaları kesip atmak 

için bu hak verilmiştir. Bu doğru. 
 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, pek çok insan kendini öyle bir noktada bulur 

ki, mülkten faydalanmışlardır ve prensipte, diyelim ki ölen yakınlarına ve sevdiklerine 

huzur vermeyi başaramamışlardır (İgor Mihayloviç: Bu bir gerçektir), ama ruhsal 

yolu takip ediyorlar. İnsanların ruhsal yolda ilerliyor olmaları bu etkileri ortadan 

kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? 

 

İgor Mihayloviç: Bir yere gidiyor olmamız henüz bir şey ifade etmiyor. Ama oraya 

vardığımızda, her şeyi silen şey budur. Eğer insan gerçekten ruhsal yola girer ve 

Hayatı kazanırsa, Sonsuzluğu da kazanır. Doğru olan budur ve yapmanız gereken de 

budur. Bu çok önemlidir. "Ben ruhsal yola girdim ve artık bu kadar, bağımsızım" gibi 

bir düşünceye gelince, bunu altşahsiyete anlatın. 

 

Arkadaşlar, dürüst olalım. Diyelim ki ölülerle bir sözleşme imzalayanların çoğu, ki bu 

ölünün malından yararlandığınız bir anlaşmadan başka bir şey değildir, diyelim ki 

ölülerden bazı bonuslar almanın pek çok yolu ve yöntemi vardır, ama bunun bedelini 

hayatınızla ödersiniz. Ve böylece bu süreç geçtiğinde ve ruhsal yola girdiğinizde ve bu 

prangaları atmak, kelimenin tam anlamıyla şeytanın pençelerinden kurtulmak 

istediğinizde... Aslında pek çok arkadaş bunu hisseder. Büyük büyükbabalarının ne 

yaptığını hissediyorlar ve bu onları şimdi engelliyor. Neden bir başkası için ilerlemek 

daha kolay? Çünkü hak sahibi olarak şeytanın hayatınıza uyguladığı dirençle 

karşılaşmıyor. Anlıyor musunuz? Sonuçta pek çok insan bununla yüzleşiyor. 

 

Ama bunu şu şekilde ifade edeceğim dostlar: eğer gerçek amacınız Hayat ise, onu 

kazanırsınız. Ama, çok şey yaşamanız gerekecek. Ama hedefe ulaştığınızda ne 

yaşadığınızın hiçbir önemi yoktur. Bu en büyük ödüldür ve uğruna savaşmaya değer. 



Diğer her şeye gelince, tüm maddi şeylerimiz, tüm o miraslar, bilirsiniz, tüm dünya, bu 

dünyanın tüm altınları, bir Meleğin Yaşamına değmez, bu doğrudur. Tüm alt 

şahsiyetler ile birlikte tüm dünya bile buna değmez; bir Meleğin Hayatı ile 

kıyaslandığında hiçbir şey değildir, çünkü o Sonsuza dek Yaşayacaktır. 
 

Tüm bunlar, maddi olan her şey kaçınılmaz olarak ölüdür ve kesinlikle geçicidir, bunu 

unutmamalısınız. Bu doğru değil mi? Bilirsiniz, yine kendi dünyamıza geri dönüyoruz, 

bize öğretilene geri dönüyoruz, ölüler için yaşayanlardan daha ilginç olan şeylere geri 

dönüyoruz. Sonuçta ölüler hayatlarımıza ne kadar çok nüfuz etti ve ölüler gelenek 

haline gelerek ve bunu yaşayanlara dayatarak yaşayanları hayatı ölülerle paylaşmaya 

zorladı. Bu gerçekten normal mi?  
 

Tatiana: Bugünkü sohbetimiz ruhsal yolda muazzam bir yardımdır, çünkü insanlar 

içlerinde onları bu sonsuz (İgor Mihayloviç: itiyor) maddi birikime kimin ittiğini 

anlarlar, yani insanlar için de tabii ki... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, yine maddi birikimler... her şey mevcut olmalı, maddi 

dünyada, bu koşullarda yaşıyoruz. Ama bu deliliğe dönüştüğünde.. 

 

Tatiana: Hayatın hüküm süren amacı, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu bir hedef olmamalı. Yüzlerce kez söyledim: eğer bir 

insan lüks bir evde yaşamayı, Rolls-Royce kullanmayı, kendi helikopterini veya 

uçağını uçurmayı karşılayabiliyorsa, Tanrı ona bağışlasın (Tatiana: Bunu bir kült 

haline getirmeyin). Önemli olan bunun onun ruhsal gelişimini engellememesidir. Oysa 

zenginlik ne iyi ne de kötüdür; bu bir gerçektir, kişinin çalışmasının sonucudur, işinin 

sonucudur. Peki iş nedir? Onun hayatıdır. Eğer bu iş hayatı ruhsal hayatı 

engellemiyorsa, o zaman fark etmez. Yine de, diyelim ki bir Rolls-Royce kullanmak 

(açıkçası hiç kullanmamış olmama rağmen) bir Lanos kullanmaktan çok daha 

keyiflidir. Öyle değil mi? Ben bir Lanos kullandım, bir Rolls-Royce kullanmadım ama 

bence arada bir fark var. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Önemli olan paranın insan için tanrı haline gelmemesidir, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru ve yaşamın bu eşdeğerini çılgınlık için 

harcamamalı ve yakınlarınızı ve sevdiklerinizi köleleriniz haline getirmemelisiniz. 

Servet biriktirirseniz, başarılı olursanız, iyi bir işiniz ve diğer her şeyiniz olursa, bir 

miras bırakmak isterseniz - Tanrı aşkına dostum, bu harika. Ama bir şeyi unutmayın: 

maddi bir miras bırakırken, onlara manevi bir miras da bırakın, ölü bir adam olarak 

değil, bir aziz olarak. Böylece servetiniz bereketli olur ve onlar da sizi örnek alırlar. 

Önemli olan budur, dostum. Diyelim ki onları sevinç yerine üzüntüye sürükleyecek bir 

şey bırakmamak için. Ölülerin verdiği şey ölüdür. Ama dirilerin arkalarında 

bıraktıkları diridir. Bu da önemlidir. 

 

Tatiana: Ama azizlerin bu mirasına gelince, evet, az sayıda eşya kalsa bile, azizlerin 

oldukça münzevi bir yaşam tarzına sahip oldukları ve bazen kendilerine ait olmayan, 



cemaate, manastırlara vb. ait olan şeyleri kullandıkları ortaya çıkıyor. Ama diyelim ki 

onlardan geriye bazı eşyalar kaldıysa, bu eşyalar daha sonra onları kullanan insanlar 

üzerinde faydalı bir etkiye sahip olabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Burada size katılmıyorum. Yine, eğer bir insan "bir aziz gibi" ise, 

bu onun bir münzevi olduğu ve hiçbir eşyası olmadığı anlamına gelir. Peki ya benim 

iyi arkadaşım Sai Baba? Ve diyelim ki bir sürü Rolls-Royce'u olan başka arkadaşlar da 

vardı ve onlar da azizdi. Anlıyor musunuz? Onlar sadece tüm bu fazlalıklarla 

oynadılar. Bunun onların maneviyatıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bazı insanlar şöyle 

diyecektir: "Nasıl olur? Onlar aslında ruhsal insanlar, bunları dağıtmaları gerekirdi." 

Kime vereceklerdi? Ölülere mi? Basit bir soru. 

 

Sonuçta mesele zenginlik değil. Bu sistemle ilgili. Bu azizler, insanların çoğunluğu 

Tanrı yerine şeytana hizmet etmeyi seçtiyse, peygamberlerine ihanet ettiyse ve 

Yaratıcı Toplumun burada olmasını isteyen peygamberlerinin emirlerine göre 

yaşamadıysa, insanların çoğunluğu tüketimci bir formatta yaşamak isterken, o zaman 

onlara ne kadar verirseniz verin, hepsinin anlamsız olduğunu çok iyi anladılar. Yine 

de, açıkçası, azizlerin hiçbiri maddeye bağlı değildi. Yine de, sadece söylüyorum, 

tüketimci formatla ölçersek oldukça lüks yaşadılar. Hatta bazıları delirme noktasına 

gelmişti. Ne olmuş yani? Bu yüzden aziz olmaktan mı çıktılar? Siz "mütevazı ve sofu 

bir şekilde" diyorsunuz. 

 

İnsanın nasıl yaşadığı hiç fark etmez; önemli olan neye göre yaşadığıdır. Ve sorunuzu 

tahmin ettiğim için yanıtlıyorum. Sai Baba'nın o tuvaleti bile, eğer ruhsal yolu izleyen 

bir kişi onu kullanırsa, ona yardımcı olacak mı, olmayacak mı? Olur. Neden? 

Seramikten yapılmıştır, yoğundur ve bir hafızası vardır, tıpkı bu dünyadaki her şey 

gibi, enerji alışverişi yapar. Anlıyor musunuz? Oysa kötü bir insan Sai Baba'nın 

kendisine verdiği elması bile kullansa, bu ona yardımcı olur mu, olmaz mı? Tabii ki 

hayır. Neden? Çünkü bir taşın içinde gömülü olan şey ancak benzer titreşimler 

olduğunda ortaya çıkar. Notalar eşleştiğinde, işte o zaman ortaya çıkar. Anlıyor 

musunuz? 
 

Bu nedenle, azizlerin mirası yalnızca aziz olmayı arzulayanlara yardımcı olur. Eğer bu 

miras, diyelim ki o taş, insan ruhsal yola girdiğinde ve gelişmeye başladığında ve 

azizliğe kadar geliştiğinde, Hayat kazandığında ve birisine bir miras bıraktığında, o 

zaman onun yolunu takip eden bir sonraki kişinin her adımında, bu taş bir ipucu gibi 

olacaktır. Hayat için talimatlar içeren bir flash bellek gibi. Ve gerçekten yardımcı 

olacaktır. 

 

Ama şeytana hizmet eden ya da ölü bir adam tarafından kontrol edilen açgözlü bir 

kişinin eline geçerse, ne yardım alacak? Hiçbir şey. Sadece maddi bir değer, 

görüyorsunuz. Bir şakadaki gibi. Anlatayım. Vasily Ivanovich, Peter ile tanışır. Peter 

der ki, "Vasily Ivanovich, bir alkol sarnıcı bulduk." Vasili İvanoviç der ki, "Gidip bir 

bakalım." Oraya vardıklarında gerçekten de bir içki sarnıcı vardır ve Peter, "Vasili 

İvanoviç, ne yapalım?" diye sorar. O da der ki, "Ne demek ne yapacağız? Hadi 

satalım." Peter, "Vay canına, bu kadar parayı ne yapacağız?" der. Vasili İvanoviç der 



ki, "Peter, hadi. Kesinlikle içip bitireceğiz." (Tatiana: Nereye yönlendirmeli). Ölülere 

ne kadar verirseniz verin, hepsi aynı yöne gidecektir. Mesele de bu zaten. 

 

Lilia: Yine de bazı insanlar, aileden biri azizse, ailenin mutlaka başarılı veya zengin 

olması gerektiğine inanıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Zengin vb. çünkü bir aziz kutsamıştır. Bunlar rahiplerin hileleri, bu 

saçmalığı dayattılar. Ailenizde kimin olduğu önemli değil. Üzgünüm, ailenizde 

peygamberler olsa bile, bu bir gerçek değil ve bırakın Hayatı kazanmayı, ruhsal yola 

gireceğinizin garantisi bile değil. Neden? Sizin yaşamınız bir bireyin yaşamıdır. Evet, 

toplum içinde yaşıyoruz. Evet, yakınlarımız ve sevdiğimiz insanlar bizi etkiler. Ama 

şöyle söyleyeyim: Tüketimci formatta, eğer babanız bir generalse, general olma 

şansınız vardır. Ama büyük dedeniz bir azizse, sizin de aziz olma şansınız büyük 

dedenizinkiyle aynıdır. Değil mi? Onun geçtiği her şeyden geçmeniz gerekir, sonra bir 

aziz olursunuz. 

 

Ve bunun zenginlikle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçi olabilir. Kutsal bir insan örneği varsa, 

şeytan ailesini baştan çıkarabilir çünkü gururludurlar ve o kişi gibi olmak isterler, 

kutsal olmak isterler. Şeytan için onlara zenginlik vermek daha kolaydır, böylece 

kutsallıklarından vazgeçerler ve yüzyıllar boyunca onun kölesi olurlar. Bu bir seçenek 

olarak mümkündür. 

 

Lilia: İgor Mihayloviç, maddi mirastan bahsettik, peki ya miras maddi değilse, ölü bir 

mirassa, örneğin sihirli bir güç ya da bilgi ise? Bu tür görüşler var, genellikle bir 

büyücünün öldüğünde gücünü doğrudan akrabalarından birine aktarmak zorunda 

olduğuna inanılır ya da büyücüler genellikle birini arar ve ondan ısrarla kendilerine 

gelmesini ister. Bu gerçekte nasıl olur? Nasıl aktarılıyor? 

 

Tatiana: Birçoğu bunu bir eşya aracılığıyla yapar: ya bir ikon ya da bir kağıt parçası 

ya da en azından bir şey...   

 

İgor Mihayloviç: Önemi. Ona bir bardak su götürürsünüz ya da herhangi bir 

eyleminiz olabilir: elinizi verirsiniz ya da bir şey alırsınız, bu bir kağıt parçası, bir not 

ya da hediye olarak bir yüzük olabilir, hepsi bu. Ana nokta temastır, ana nokta 

etkileşimdir. (Tatiana: Bir güç aktarımı mı söz konusu?) Asıl mesele sizin işbirlikçi 

olmanızdır. Elinizi ya da bir bardak su sunmanız fark etmez - evet, güç aktarılır. Sizin 

ve benim bahsettiğimiz şey Vril'in gücüdür. Gerçekten de, gerçek bir büyücü (ama 

bunların sayısı çok azdır dostlar, şöyle söyleyeyim: modern dünyada böyle gerçek 

büyücülerden çok konuşmacılar vardır)... bu gücü biriktirirler, ama bunu aktararak 

kendilerini serbest bırakırlar, böylece ölebilirler. Aksi takdirde, kişi zaten ölmek 

üzeredir,ama güç onun gitmesine izin vermez. 

 

Ama altşahsiyetler haline gelmek üzere vefat ederler. Ve bu noktada artık hayatta 

değillerdir ama zaten, diyelim ki, tam olarak ölü de değillerdir, yine de gücün fazlalığı 

onları parçalara ayırır, bu onlar için son derece zordur. Bu yüzden doğal olarak ondan 

kurtulmak istiyorlar. Bundan ancak ya bir dizi ritüel gerçekleştirerek (ama güçleri ve 



yetenekleri olmadığında bunu yapamazlar) ya da akrabalarına aktararak kurtulabilirler. 

İşte bu yüzden devrediyorlar. Ölenler kimseye acımaz, ne akrabalarına ne de 

arkadaşlarına. Ve burada, anladığım kadarıyla, bir soru var: akrabalar bu gücü 

kullanamaz mı veya kullanamaz mı, yoksa bu bir kötü talih mi? 
 

Lilia: Evet, etrafta olan insanlar ne yapmalı? 

 

Tatiana: Onlar sadece etrafta oldular. 

 

İgor Mihayloviç: Açıklayayım. Diyelim ki bir çekiçle insanları öldüren akrabanızın 

öldüğünü ve o çekici size verdiğini düşünün. Ve siz onu alıyorsunuz. Bilmeden ve 

anlamadan alıyorsunuz. Onu bir miras olarak almayız. Öldürme gücüne sahip bir araç 

olarak alıyoruz. Ne yapabilirsiniz ki? Bu noktada, bir insan olarak sen, dostum, 

Tanrı'nın sana verdiği hakkı kullanabilirsin - seçme özgürlüğünü. O çekici o 

manyaktan alıp işine devam edebilirsin ya da gidip bir tapınak inşa edebilirsin. Tanrı 

için gerçek bir tapınak. İşte seçiminiz budur. Bu durumda da aynı şey geçerlidir. Bir 

güç elde ederseniz, bu sadece bir güç olsa da, onu nereye yönlendireceğiniz önemlidir. 

Eğer onu Tanrı için Sevgi'ye yönlendirirseniz, Hayat kazanırsınız; eğer şeytana hizmet 

etmeye yönlendirirseniz, ölüm kazanırsınız. İşte tüm yanıt budur. 

 

Lilia: Evet, şimdi bu yeteneğin kendilerinde nasıl ortaya çıktığını anlatan büyücülerin 

hikayeleri netleşiyor; bir noktada kafalarının içinde uçuşan sihirli sözleri veya ne 

yapacaklarına ve belirli bir ritüeli nasıl gerçekleştireceklerine dair talimatları gerçekten 

duymaya başladılar. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Güçle birlikte bir altşahsiyet de gelir. Sonuçta büyücü 

ölmez (Tatiana: İpuçları). Eğer bu gücü aldıysanız ve onu Tanrı'ya 

yönlendirmediyseniz, 9 gün sonra, onuncu günde, bu gücün sahibi de gelecektir. O 

sadece kendisi için bir yuva yapmıştır. Mesele bu, arkadaşlar. 

 

Lilia: İgor Mihayloviç, büyü gücünün aktarılması ile ilgili başka bir soru daha var. 

Sadece güçlerini aktarmaları bir şeydir, ama iblisleri aktarmaları başka bir şeydir. 

İnsanlar aslında rüyalarında bazı varlıkların onlara gelmeye başladığını (İgor 

Mihayloviç: Bu doğal) ve onları büyü yapmaya zorladığını anlatıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Sorunuzu anlıyorum, çok basit. Gerçek bir büyücü öldüğünde, 

enerjisini aktarabilir, sadece aktarmakla kalmaz, eğer varsa Vril fazlasından kurtulmak 

zorundadır, aksi takdirde bu onun için çok zordur; başka bir deyişle, enerjisini 

aktarabilir. Ama enerji enerjidir. Görüyorsunuz, bir kez daha söylüyorum, bu para 

gibidir, yani onu iyi ya da kötü olana harcayabilirsiniz. Bununla birlikte, bir büyücü 

iblis denilen bir şeytanı da transfer edebilir. Ama bu zaten başka bir şey, özür dilerim. 

 

Ve burada, mesele açıklığa kavuşuyor diyebilirim. Eğer bu iblis infazcısını aldıysanız, 

artık hiçbir şey sizin seçiminize bağlı değil. Diyelim ki, güç elde ettiniz (Tatiana: Onu 

yeniden yönlendirebilirsiniz) ve onu tam tersine ruhsal hizmete yönlendirebilirsiniz. 

Bu noktada, tüm hayatı boyunca şeytan için çalışmış bir kişinin size muazzam bir 



avantaj ve deyim yerindeyse Melek mertebesine sıçrama fırsatı verdiği görülüyor. Bu 

gerçekten de böyledir. 

 

Bu durumda ise, bu çok ciddi bir meseledir. Neden? Çünkü o büyücünün oluşturduğu 

şey bir iblis icracısı. Bu bir hayalet, ama yoğun bir enerji, oldukça algılanabilir ve elle 

tutulur. Ve muazzam bir beceriye ve muazzam bir güce sahiptir. Ancak, her şey bu 

kadar basit değil. Aslında bence... eğer arkadaşlarımız ilgilenirse, bu ayrı bir konu gibi. 

Neden? Çünkü bu... Altşahsiyetler ve üçüncü güçler vardır, bu tam olarak bir 

kategoridir, büyücüler tarafından sıklıkla kullanılan üçüncü güç biçimlerinden biridir 

ve temelde duyumlara göre, sizi etkileyen şeyin öznel algısına göre de farklılık 

gösterirler. İnsanlar bunu da bilmeli ve anlamalıdır. 

 

Biliyorsunuz... Ben bunu çeşitli hastalıkların belirtilerine benzetiyorum. Örneğin, bir 

hastalık için bazı ilaçlar, başka bir hastalık için de başka ilaçlar kullanıyoruz. İlaçlar 

arasında geçiş yaparsanız, sadece daha kötüye gidecektir. Dolayısıyla aslında bu 

noktayı bilmeniz gerekiyor. Burada reçete kesinlikle tektir: size hangi güçler gelirse 

gelsin, diyelim ki karanlık ya da yarı karanlık olanlar, ışığa doğru gitmelisiniz, o 

zaman tüm karanlıklar üzerinizden düşecektir. Ama anlamalı ve bilmelisiniz ki, 

ayartmalar farklıdır ve etkileri de farklıdır. Ve bu varlıklar gerçekten de yaşayanların 

hayatlarını mahvedenlerdir. İnsanların söyleyeceği gibi, eğer isterlerse bu konuyu da 

gündeme getirebiliriz. 
 

Lilia: Doğru, sen de bunun bir seçim olduğunu söylemiştin. Gölge Kontrolü'nde çeşitli 

büyücülerle karşılaştık. Ve aslında her şeyin insanın seçimiyle ilgili olduğunu gösteren 

iki hikaye var. Hikayelerden biri, bu yeteneği miras alan ve büyü yapan bir kız belli bir 

aşamada İlksel Bilgi ile karşılaştığında kendisine AllatRa kitabı hediye edildi. Ona bu 

kitabı veren kişi, bu kızın kitabı eline alır almaz, "Bu kitabın beni çok değiştirecek bir 

şey içerdiğini hissediyorum, ama şimdi değişmek istemiyorum" dediğini ve kitabı bir 

kenara koyduğunu söyledi. Bu birinci örnek. İkinci örnek ise yine bir kızın bize 

gelmesi.. 

 

İgor Mihayloviç: Bu nedenle, o bilgili bir büyücü. 

 

Lilia: Evet. İkinci hikaye ise acemi bir tarotçu olan bir kızın stüdyomuza gelmesiydi. 

Kendini tanıtmak için gerçekten filme çekilmek istiyordu. Ama bir süre sonra bizi 

arayıp "Lütfen o videoyu yayınlamayın çünkü sizinle röportaj yaptığımdan beri 

huzurumu kaybettim" demeye başladı. Vicdanı ona çok acı vermeye başladı; "Sahip 

olduğum sorumluluğun farkına vardım, eğer insanlar şimdi bana gelmeye başlarlarsa, 

benim bir büyücü olduğumu düşünecekler, bu yüzden..." dedi - başka bir deyişle, bu 

noktayı fark etti. Ve şöyle dedi: "Bu tür şeylerle uğraşan tanıdıklarımın hayatlarında 

neler olup bittiğini karşılaştırmaya başladım ve en hafif deyimle çok fazla sorun 

yaşadıklarını anladım." Deyim yerindeyse kendisinin de aynı belaya bulaşmak 

istemediğini söyledi. 

 

Tatiana: Onların yolunu izlemek.  

 



Lilia: Evet, onların yolunu izlemek. 
 

İgor Mihayloviç: Seçme özgürlüğü. 

 

Lilia: Ve merak etti, "Ne yapmalıyım? Belki de bu kart destesini yakmalıyım? Ne 

yapacağımı bilmiyorum." Her neyse. 

 

İgor Mihayloviç: Onu birine miras olarak vermektense yakmak daha iyidir. En iyi yol 

budur. O kartlar, o çok yanlış miras, aslında size kötülük getirebilecek her şey, eğer 

onu iyiye dönüştüremiyorsanız, ondan kurtulmak daha iyidir. 

 

Lilia: İgor Mihayloviç, insanlar ayrıca insanın görüş alanına giren AllatRa işaretinin 

bir şekilde bir altşahsiyetin etkisini nötralize edip Şahsiyetin konumunu güçlendirip 

güçlendiremeyeceğini soruyorlar? 

 

İgor Mihayloviç: Soru ilginç: "Şahsiyetin konumunu güçlendirmek, kişinin görüş 

alanına giren işaret" (Lilia: Yani etkiliyor). AllatRa diyelim ki bir el feneri gibi çalışır. 

Değil mi? Başka bir deyişle, AllatRa işaretinin üzerine düşen bir ışık olduğunda, bu 

yansıyan ışık çalışır. Ve burada önemli olan kişinin AllatRa işaretini görmesi değil, 

AllatRa işaretinin kişiyi görmesidir. 

 

Bu neden işe yarıyor? Herhangi bir işaret, yani gerçek bir işaret, doğadan alınır. Belirli 

koşullar altında, diyelim ki bir akustik dalga ya da bir enerji dalgası bir işarete 

dönüşebilir. Yine de, örneğin bu fotonu belirli bir enerji türüne ya da üçüncü güçler, 

alt kişilikler ve benzerleri için çok rahatsız edici olan belirli frekanslara dönüştürebilen 

işaretler vardır. Ama basit bir soru var. Anlıyorum, insanlar şimdi diyecekler ki, "Ya 

AllatRa işaretinin altında uyursam, bir ampul yanıyorsa, ışık varsa, işarete ulaşıyorsa 

ve her şey yolundaysa, altşahsiyetler beni rahatsız eder mi?" Evet dostum, kesinlikle 

rahatsız ederler, çünkü onlar sizin yapınızın içinden geliyorlar. Sizin yapınızın dışında 

çalışan üçüncü güçlere gelince, bu onları etkileyecektir, hem de çok güçlü bir şekilde. 

Bu değerli bir şey. Ama bir altşahsiyeti etkilemek biraz zordur. Bu sadece bir işarettir. 
 

Tatiana: İnsanın güçlü bir Şahsiyet haline gelmesi gerekir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette insanın kendisi güçlü bir Şahsiyet haline gelmelidir. O 

zaman kimse onu tehdit edemez: ne üçüncü güçler ne de başka güçler ya da 

altşahsiyetler, hiçbir şey, eğer insan ruhsal olarak gelişirse. Bu doğrudur. Bilirsiniz, 

diyelim ki şeytan bile bir Melek için tehdit değildir, ona hiçbir şey yapamaz. Bu 

hatırlanmalıdır. Değil mi? Ama yine de, AllatRa işaretinin diyelim ki her tür kötü 

varlık üzerinde çok olumlu bir etkisi vardır, onları uzaklaştırır. Değil mi? 

Kullanılabilir mi? Kullanılabilir, zararı olmaz. Herhangi uygun olmayan bir durum var 

mı yok mu? Diyelim ki AllatRa işaretinin tek uygun olmayan durumu, patronunuz 

katıksız bir iblisken onu iş yerinde kullanmanızdır; işaret onu çileden çıkarabilir. 

 

Tatiana: Onu aktive eder.  
 

İgor Mihayloviç: evet, bu nedenle… Dikkatli olmalısınız.  



 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir keresinde Yaratıcı Toplumu inşa etmenin insanları bu 

kalıtsal yükten bir dereceye kadar kurtardığını söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Açgözlülükten. Neden? Bu doğru. Çok az insan bunu düşündüğü 

için, Yaratıcı Toplumda (geçiş dönemini ele almıyorum, o dönemde para olacak, 

açgözlülük, istifçilik ve diğer her şey olacak, ama hızla sona erecek), Yaratıcı 

Toplumun kendisinde miras kavramı ve açgözlülük kavramı ortadan kalkacak. İnsanın 

birisini 10 sent ya da başka bir şey için kandırmak için büyü yapması gerekmez. Bir 

rahip Tanrı'yı seviyormuş gibi davranmak, kadın kıyafetleriyle dolaşmak ve karnını 

doyurmak için şeytanın bildiği şeyleri yapmak zorunda değildir. Anlıyor musunuz? 

Herkes ne isterse ve neye eğilimi varsa onu yapacaktır. Eğer insanın ruhu Tanrı'yı 

arzuluyorsa, tam olarak O'na hizmet edecektir. Eğer insan seçiminde özgürse, 

özgürdür. Yaratıcı Toplumun sağladığı ilk şey de özgürlük ve bol miktarda maddi 

menfaattir. Ve bir insan. 

 

Tatiana: Mallar insan dikkati olmadan yaratılır, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bu çok önemli. Ve bu nokta çok önemli. Kullandığımız 

çeşitli ürünlerin çoğaltıcıları, sonuçta insan dikkatini harcamadan yapıyor. 

Günümüzde, diyelim ki şu ev ya da şu araba için para kazanabilmemiz için uzun süre 

ve çok çalışmamız gerekiyor ve bu da günlerimizi alıyor; bazen hayatımızın büyük bir 

bölümünden yoksun kalıyoruz ve doğal olarak bu bir miras. Bu arada, Yaratıcı 

Toplum'da konutunuz olacak. Bir şey isteseniz bile, onu elde edebilirsiniz. Öyleyse 

sırada ne var? Tamam, alırsın, verirsin ve başka bir şey alırsın. Başka bir deyişle, 

hiçbir değeri yoktur; sizin ilginize değmez. Aynı şekilde, aldığınız herhangi bir öğe de 

dikkatinize değmez. Bir düğmeye basarsınız, onu alırsınız ve sonra ne olur? Değil mi? 

(Tatiana: Her seferinde.) Bu muazzam bir özgürlük olsa da, maalesef günümüzde 

dünyamızı, tüketim biçimimizi ve hayatlarımızı güçlü bir şekilde etkileyen yasaların 

yok edilmesidir, arkadaşlar. 

 

Genel olarak konuşmak gerekirse, görünmez dünyanın var olduğu yasalar insanların 

yazdığı yasalar değildir. Dolayısıyla, dostlarım, öncelikle bu yasaları bilmeniz gerekir. 

Çünkü insanlar tarafından yazılan bu yasalar değişebilir ya da değiştirilebilir, bu 

yasaların pek çok yorumu vardır ve yine bir yargıcın, insanların ya da başka bir şeyin 

görüşüne ya da kararına bağlıdır. Ama Tanrı tarafından yazılan ve yaratılan yasalar 

değişmezdir ve bunları açıkça bilmeniz gerekir. O zaman... o zaman Tanrı'nın 

Dünyasına giden yol geniş ve pürüzsüzdür. Her şey çok basittir. 
 

Tatiana: Biliyorsunuz, her konuşmada Yaratıcı Toplumun insanın Şahsiyet olarak 

gelişimini nasıl olumlu ve pozitif yönde etkilediği daha da fazla ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Tam olarak bu nedenle bu Yaratıcı Toplum aslında peygamberlerin 

bıraktığı mirastır. Sonuçta, nasıl yaşamamız gerektiğini tanımladılar ve bu tam olarak 

Yaratıcı Toplumdur. Öyle değil mi? Yine şeytan ve hizmetkârlarının müdahalesi oldu, 

İlksel Bilgi değiştirildi ve dine dönüştürüldü, sorun değil, insanlığın her şeyi 



düzeltmek için hala bir şansı var. Değil mi dostlar? Evet, var. Önemli olan, dostlar, 

birbirimize karşı Sevgi ile başlamaktır. O yüzden birbirimizi sevelim. Teşekkür 

ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç.  
 

Lilia: Çok teşekkür ederim. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Burada olduğunuz için teşekkürler. 
 

 

 


