
Değişimlerin Fiziği 

 

Yeni fizik. Kozmik radyasyon. Yaşamın itici gücü. Dünya gezegeninin iç ve dış 

çekirdeği. Güneş'in çekirdeği. Yerçekimi. Bütün hakkında bilgi. Evrensel zaman 

birimi - allat. Zamanın sonluluğu. Entelektüel potansiyelin geliştirilmesi. İnsanlığın 

hayatta kalması için bir şans, insanların birleşmesidir. Birleşik bir uygarlık. 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda kozmik radyasyonun, gezegenimizin 

çekirdeğini her 12.000 yılda bir etkileyen bu yaşam itkisinin neden hiçbir şekilde 

algılanmadığı ve özellikle Dünya yüzeyine yansımadığı sorusunu yanıtlamıştık. Ve 

arkasına bir topun yerleştirildiği bir balık ağı gibi çağrışımsal bir örnek verdiniz. Eğer 

bir avuç tahıl bu ağın içinden topa doğru yeterli güçle atılırsa ne olur? Top salınım 

yapacaktır. Ve sevgili izleyicilerimiz şöyle bir soru sordular, açıklığa kavuşturmak 

istediler: "Bu örnekte balık ağı ve top ile kastedilen nedir?" 

 

İgor Mihayloviç: Bunu basitleştirelim. Tekrar bu zihinsel deneyimize geri dönelim. 

Tamam mı? Bu durumda, balık ağı atmosferimizle, bizimle, yerkabuğu ile, magma ile, 

her şeyle ilişkilendirilirken, top çekirdek ile ilişkilendirilir. Tahıl, dışarıdan gelen bu 

enerji ile ilişkilidir, daha sonra esasen biz de dahil olmak üzere tüm maddi yapılardan 

geçer ve çekirdekle çarpışır. Yani, içimizden neredeyse serbestçe geçer. Sadece nadir 

istisnalar dışında, bir balık ağına atılan tahıl gibi, bazen tek bir tane bu ağın bir 

düğümünde bir yere ulaşabilir ve yansıyabilir. Peki paradoksun ne olduğunu biliyor 

musunuz? 

 

Tatiana: Nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Bu enerjinin manyetik alan hatlarına nasıl girdiğini görüyoruz ve 

anomalilerin, yani Dünya'nın manyetik anomalilerinin meydana çıktığı ortaya çıkıyor. 

 

Tatiana: Bu düğüm bölgelerinde, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu da aslında Dünya'nın manyetik alanıyla ilgili 

olarak bahsettiğimiz ve bahsetmeye devam edeceğimiz çeşitli tezahürlere katkıda 

bulunuyor (aslında gözlemlediğimiz şey bu). Dolayısıyla enerji her şeyin içinden 

geçiyor, ama gezegenimizin çekirdeğiyle çarpışıyor, yani etkileşime giriyor. 

 

Tatiana: O zaman bir soru var: Bu örnekte çekirdek neden aslında bir top olarak 

temsil ediliyor? Böyle bir sorunun neden ortaya çıktığını açıklayayım. Mesele şu ki, 

çağdaş bilim insanları Dünya'nın bağırsaklarını incelemek için güçlü bir depremin 



meydana gelmesini beklerler ve sismik bir dalganın çekirdekten geçme şekliyle, 

esasen Dünyamızın bağırsaklarının nasıl düzenlendiğini anlarlar. Ve burada şu soru 

ortaya çıkıyor: eğer sismik dalgalar Dünya'nın iç çekirdeğinden geçiyorsa, o zaman 

neden bir tür mikroskobik radyasyon buradan geçemiyor da gezegenin çekirdeği ile 

çarpışıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında çarpışmıyor, etkileşime giriyor, bu birinci nokta. İkincisi, 

bize söyledikleri şey (ve bazı bilim insanları buna kendileri de inanıyor), bu sismik 

dalganın kendisinin çekirdekten geçtiği, aslında bir yanılsama arkadaşlar. Evet, dış 

çekirdekten geçer, ama iç çekirdekten geçmesi mümkün değildir. Çekirdeğin yapısı, 

neredeyse hiçbir dalganın içinden geçemeyeceği şekildedir. Bu gerçekten böyledir. 

Yani malzemesinin yoğunluğu o kadar yüksek ki... Ve şunu da hesaba katmamız 

lazım, o gezegenimizin kütle merkezidir, o gezegenimizin enerjisidir, o gezegenimizin 

yerçekimsel bileşenidir, yani o her şeyi. Aslına bakarsanız, çekirdeğin kendisi 

gezegenimizdir. Ve o kadar yoğundur ki, evet, bu enerji etkileşime girer, bir nevi 

çekirdeği şarj eder, ek güç verir. Ve bu süreç sırasında etkinin o kadar güçlü olduğunu 

görüyoruz ki, görünüşte zayıf, açıkça zayıf enerji (Tatiana: Evet, tam olarak) fark 

etmiyoruz, ama çekirdeği o kadar muazzam bir güçle etkiliyor ki, hatta saptırıyor, yani 

çekirdekte bir kararsızlık ortaya çıkıyor. 

 

Çekirdeğin kendisini hangi kuvvetlerin, ne tür bir basıncın etkilediğini, içinde ne tür 

bir enerji bulunduğunu ve enerjiyi Dünyamızın merkezinde tutan bu yerçekimi 

bileşenini hayal edin. Artı çekirdeğin kendisine dışarıdan büyük bir yükle baskı yapan 

kütleler, devasa kütleler var. Yani, dış çekirdeğe baskı uyguluyorlar, dış çekirdek iç 

çekirdeğe baskı yapıyor ve oradaki basınç çılgınca, sıcaklıklar aşırı, yine bununla 

birlikte bir sapma bile var. Başka bir deyişle, bu zayıf enerji aslında zayıf değil 

dostlarım, çok güçlü bir enerji, nükleer reaksiyonlarla bile kıyaslanamaz. Ve daha da 

fazlasını söyleyelim: nükleer reaksiyonlar tam olarak bu enerji sayesinde meydana 

gelir, ama bu farklı bir konu, bugünkü konuşmamızın konusu değil. 

 

Ama gerçekte ne oluyor? Bu enerji bir nevi yükleniyor, diyelim ki çekirdeğimize güç 

ve kuvvet katıyor. Esasen, bu iyi dengelenmiş bir süreçtir ve herhangi bir sorun 

olmamalıdır. Evet, bazı sarsıntılar, bazı sapmalar oldu ama her şey çevre tarafından 

telafi edildi. Genel olarak, gezegenimiz, meşhur antropojenik faktörümüz devreye 

girmeden önce bunu birçok kez kolayca tolere etti, arkadaşlar. Bu doğru. 

 

Demek istediğim, pek çok şeyi bozduk ve şimdi sonuçlarını görüyoruz... Diyelim ki, 

okyanus te değişti, oysa o temeldir. Neden biliyor musunuz? Çünkü okyanus canlıyken 

ve içinde yaşam kaynayıp fokurdarken, içinde bulunmaması gereken daha az bileşik 

vardı, Dünya'nın bağırsaklarından çok büyük miktarda ısı emmek zorundaydı, bu da 

bu enerjinin girişinden kaynaklanan entropiden kaynaklanıyordu ve hepsini atmosfere 

yönlendirmek zorundaydı, oysa atmosfer bu enerjiyi uzaya yaymak zorundaydı. Yani 

bir çeşit klima gibi. Ama bozuldu, ısı alışverişi bozuldu. Okyanusumuz dipten yoğun 

bir şekilde ısınmaya başladı. Isınmaması gerekiyordu. Bu ısı değişim sürecinin doğal 

olarak gerçekleşmesi gerekiyordu ve esasen şu anda olan şeyin gerçekleşmemesi 



gerekiyordu. Oysa şu anda olan her şey kesinlikle forumda paylaşılanlara işaret ediyor: 

ortada bir sorun var ve bu sorun giderek tırmanacak. 

 

Asıl soru, neden hala sismik dalgaların çekirdeğimizden geçtiğinin iddia edildiğidir. 

Aslında bu dalgalar iç çekirdeği çevreliyormuş gibi dış çekirdekten geçiyor ve bu 

nedenle bilim insanları aslında çarpıtılmış veriler elde ediyor ve maalesef buna dikkat 

etmiyorlar. Böylece çekirdeğimizin yuvarlak olmadığını, bazı deformasyonlara sahip 

olduğunu, bir yerlerde zaman zaman değişen bir tür şişme olduğunu gözlemlediler. 

Böylece çekirdeğin düzensiz bir şekli olduğu ya da üzerinde tümsekler ve şişlikler 

oluşabileceği sonucuna vardılar (Tatiana: Bir yerde eriyor, evet, kesinlikle), eriyor, 

evet, aslında bu ciddi bir süreç. 

 

Aslında her şey, ölçüm anında gezegenimizin Güneş'e göre yörüngesinin hangi 

noktasında olduğuna bağlı. Bu da çok önemli, dikkate alınmıyor ve bu yanlış. Neden? 

Çünkü sapmalar olacaktır, çünkü yakaladıkları tüm bilgiler dış çekirdeği çevreleyen ve 

içinden geçen, ama iç çekirdeği etkilemeyen bir sismik dalganın sonucudur. Bundan 

dolayı iç çekirdek hakkında bilgi sahibi olamıyoruz.   

 

Mesele şu ki, gezegenimizin boyutları oldukça büyük olan çeşitli asteroitlerle birden 

fazla kez çarpıştığını ve bunun da gezegenimizin dönüşünü etkilemiş olması 

gerektiğini düşünelim. Yine de her şey stabilize oldu. Yani, güçlü bir çarpışmanın 

ardından litosferik levhalar ya keskin bir şekilde yavaşlamalı ya da dönüşlerinde 

keskin bir şekilde hızlanmalı ve böylece elbette tüm gezegeni sürüklemeliydi. 

Fiziğimiz öyle diyor. 

 

Tatiana: Evet, cisim ne kadar güçlü ve ağırsa. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, evet. Şimdi telafi edici mekanizmaya bakalım. 

Gezegenin çekirdeği diğer her şeyden çok daha ağırdır. Sadece daha kütleli değil, aynı 

zamanda ağırlık merkezi ve neredeyse genel olarak kütle merkezi diyelim. Sonuç 

olarak, litosfere gelen hatırı sayılır bir darbeye rağmen kararlı olan çekirdek, bu esnek 

ve sıvı yapılar (neredeyse sıvı olanlar, magmanın içindekiler ve geri kalan her şey) 

sayesinde her şeyi tam olarak sönümledi. Bu mekanizma sayesinde (tekrar 

söylüyorum, eşsiz bir mekanizma) bugün hepimiz buradayız ve birbirimizle iletişim 

kurabiliyoruz. 

 

Ama aynı zamanda gezegenimizi neredeyse yok eden de biziz. Bugün itibariyle bu 

doğru, arkadaşlar, onu yok ettik. Şimdiye kadar iyileşme eğilimi yok, ancak umut 

işaretleri var - bunlar kayıtsız kalmayan ve dünyanın tüm bilim adamlarıyla bir araya 

gelebileceğimiz Yaratıcı Toplumu inşa etmek için her şeyi yapan dostlarımız, 

gönüllülerimiz, diyelim ki, konseptimiz ve vizyonumuz hakkında konuşabilir, uygun 

sonuçlar çıkarabilir ve bu enerjiyi incelemek için bir yaklaşım bulabilirler. Bu 

tamamen yeni bir fizik. Bu farklı bir enerji türü, daha önce bilmediğimiz ama hem 

gezegenimizde hem de diğer gezegenlerde tezahürlerini gördüğümüz bir enerji. Deyim 

yerindeyse bu "balık ağındaki düğümler" üzerindeki etkisini, nasıl etkileştiğini ve neler 

olduğunu görüyoruz, bilinen şey bu. Başka bir deyişle, sadece birkaç bilinmeyen 



değişkeni olan, deyim yerindeyse oldukça basit bir denklemi çözmemiz gerekiyor. 

Anlıyor musunuz? Bu aynı zamanda cevabı bulabileceğimiz anlamına da geliyor. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, çekirdeğin ağırlık merkezi olduğunu söylemiştiniz (İgor 

Mihayloviç: Kesinlikle). Mesele şu ki, bazı bilimsel zihinler "Yerçekimi diye bir şey 

var mı? Belki de yerçekimi kuvvetleri gibi bir kavramı terk etmeli ve sadece 

merkezkaç kuvvetleri tarafından yönlendirilmeliyiz?" diyor. 

 

İgor Mihayloviç: Aslında bu kulağa çok komik geliyor (Tatiana: Özellikle de dış 

uzayda). Ancak size şunu söylemek istiyorum: fizik de dahil olmak üzere modern 

bilim daha çok felsefi bir bölümdür. Neden? Çünkü her şeyi kanıtlamak ve çürütmek 

mümkündür. Aslında bu doğrudur arkadaşlar. Doğru olan tek şey matematiktir: Burada 

bir varsa birdir; bir artı bir varsa ikidir. Görüyorsunuz, bir şekilde bunu 

çarpıtamazsınız, her ne kadar bunu manipüle etmeye çalışsalar da. 

 

Yerçekimi ve merkezkaç kuvvetlerimize geri dönelim. Merkezkaç kuvvetlerinin 

yalnızca yerçekimi alanında bir ilgisi vardır. Eğer yerçekimi bileşenini ortadan 

kaldırırsak, merkezkaç kuvvetleri de ortadan kalkar. Evrenin her yerinde, tüm maddi 

dünyanın birbiriyle etkileşime girmesini sağlayan yerçekimi alanına sahibiz. 

 

Basit bir örnek. Güzel saç modelinizde, saçınızın ucunda parçacıklar var. Yani, 

bilmeniz için söylüyorum, saçınızın ucu şu anda en uzaktaki Galaksi ile etkileşim 

halindedir ve sadece en uzaktaki Galaksi ile değil, o Galaksideki her bir kum tanesiyle, 

dahası tüm Galaksilerle etkileşim halindedir. 

 

Ve şimdi de kışkırtıcı bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim, ama bu doğru. Saçınızın ucu 

en uzak Galaksideki herhangi bir parçacık ve onun mevcut durumu hakkında tüm 

bilgileri içerir. Neden? Çünkü bir hologramın herhangi bir parçası tüm hologram 

hakkında bilgi içerir. Eğer fraktal yasalarından yola çıkarsak, bu doğrudur. Eğer 

yerçekimsel etkileşim yasalarından, yani bilgi alışverişinden yola çıkarsak, o zaman bu 

doğrudur. Her şeyin nasıl sonuçlandığını görüyorsunuz. Bunu kanıtlayabilir miyiz? Bu 

çok zor. Çürütebilir miyiz? Bizim kullandığımız modern fiziğin yardımıyla bu kolay, 

çürütülebilir. Ama... ve burada kuantum dünyasına geliyoruz, bu da söylediklerimi tam 

olarak doğruluyor. Ama bu dünya karmaşıktır ve bizim için temel ve tartışılmaz olan 

bu yasalar, kuantum dünyası düzeyinde kesinlikle çalışmazlar. Diyelim ki bu 

durumdaki en komik şey bu. Neden? Çünkü kuantum dünyasının yasaları, her şeyin 

ortaya çıktığı kuantum sınırının ötesinde kesinlikle çalışmaz. 

 

Aslında her şey kuantum sınırının ötesinde ortaya çıkmaz, ama bu indirgeme sürecinin 

derinliklerine inersek, maddi olan her şeyin ortaya çıktığı yer burasıdır. Demek 

istediğim, eğer bunu incelersek, yapılar ne kadar küçükse, fizik o kadar karmaşıktır ve 

tamamen farklıdır. Yapılar ne kadar büyükse, fizik o kadar basittir. Şu ana kadar 

oldukça karmaşık bir fiziğe sahibiz, ancak gezegenlere ve etkileşimlerine bakarsak, her 

şey çok daha basittir. Galaksilerin etkileşimine bakarsak, genel olarak her şey basittir. 

Yani nesneler ne kadar büyükse fizik de o kadar basittir. Ama galaksiler arasındaki bu 



etkileşim, kuantum sınırının ötesinde gerçekleşen fiziksel süreçlerden kaynaklanır ve 

her şey burada başlar. 

 

Tatiana: Bu çok ilginç ve çok etkileyici, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Çok ilginç ama biz oraya bakamıyoruz. Anlıyor musunuz? Bir sürü 

soru ortaya çıkıyor ve bilinç hemen der ki, "Çok konuşabilirsin, çeşitli hipotezler ve 

sesli teoriler anlatabilirsin, ama bunlar doğrulanmazsa, tüm bunlar bir peri masalı 

seviyesindedir." 

 

İşte basit bir örnek. Her 12.000 yılda bir, bu enerjinin, Yaşamın bu itici gücünün böyle 

bir saldırısına maruz kalıyoruz. Bu ne yapıyor? Potansiyeli geliştirir, ne daha fazla ne 

de daha az. Basitçe söylemek gerekirse, baskın olan şey yoğunlaşan şeydir; yaşam bir 

nevi eklenir. Değil mi? Ve bakın, fiziğimize dayanarak (ve pek çok insan bunu 

doğrulayacaktır, teorisyenler değil, gerçekten fizik okuyanlar), tüm yasalara 

dayanarak, Güneşimiz çoktan uzun zaman önce tükenmiş olmalıydı (Tatiana: Evet, 

kesinlikle), basitçe tükenmişti. Öyle değil mi? Çok açık, tükendiğinde genişler, yani 

aslında biz artık var olmazdık. Ama Güneş hala orada ve enerji vermeye devam 

ediyor. O kadar çok enerji yayıyor ki, bu kadar küçük bir hacimle uzun zaman önce 

bitmiş olması gerekirdi. Bu nedenle, fizikçiler uzun yıllardır merak ediyor: nasıl, 

nerede ve neden yakıt ikmali yapılıyor? Ve bu ne tür bir süreçtir? 

 

Şimdi Güneş'in kendisini de inceleyelim. Gördüğümüz şey Güneş değil, o bize 

görünen şey... Ben bunu atmosferimize benzetiyorum. Ve bu fışkırmalar, büyük 

püskürmeler, koronal parıltılar - tüm bunlar atmosferin üst katmanlarıdır. Sonra her 

şey daha derine iner, nükleer reaksiyonların gerçekleştiği daha yoğun bir ortamdır ve 

hepsi üst katmanlara aktarılır. Daha derine indiğimizde Güneş'in içinde ne buluruz? 

Katı bir çekirdek. Evet, kesinlikle çok büyük, neredeyse gezegenimiz büyüklüğünde, 

neredeyse, yani henüz o büyüklükten çok uzak. Güneşimizin büyüklüğünü ve 

gezegenimizin büyüklüğünü karşılaştırdığımızda (Güneş'in çekirdeği gezegenimizden 

biraz daha küçüktür), bunların kıyaslanamaz şeyler olduğu görülecektir, ama Güneş'in 

çekirdeğinin kütlesi ve çekim gücü etkileyicidir, gerçekten etkileyicidir. Dolayısıyla, 

her 12,000 yılda bir, Güneş'inki de dahil olmak üzere, bu yeniden şarj gerçekleşir. 

Neden? Çünkü benzer süreçler gezegenimizde ve Güneş Sistemimizdeki neredeyse 

tüm gezegenlerde, tıpkı diğer yıldız sistemlerinde olduğu gibi, her yerde meydana 

gelmektedir. 

 

Tatiana: Yani bu yakıt 12.000 yıl daha istikrarlı bir operasyon için yeterli olacak mı? 

 

İgor Mihayloviç: Bir rezervle, ama evet, yaşayan her şeyin istikrarlı işlevi için. 

 

Tatiana: Neden 12,000 yıl? 

 

İgor Mihayloviç: Yine de her şey eskiyor ve yine de çöküyor. Ama bilirsiniz, bu bir 

araba gibidir: benzinini doldurur ve süreriz. Benzinimiz bittiğinde durabiliriz. 

Durabiliriz, ama benzini doldurur ve sürmeye devam ederiz. Ancak araba her durumda 



yıpranacak ve bir gün parçalanacaktır. Başka bir deyişle, ebedi olan hiçbir şey yoktur. 

Ama binlerce kilometre yol kat edebildiği, seyahat etmemizi sağladığı ve uzun süre 

işlev görebildiği bir gerçektir. Aynı şekilde Dünyamız milyonlarca yıl, Güneş ise 

milyarlarca yıl daha işlevini sürdürebilir. Bu da bir gerçektir. Şimdi soruna dönecek 

olursak: neden 12,000 yıl? 

 

Tatiana: 17 değil, 15 değil, ve 9 bin yıl değil.  

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve burada, biliyorsunuz, yine kışkırtıcı konulara 

değiniyoruz. Neden? Çünkü... dolambaçlı bir yoldan başlamama izin verin. Çoktan 

araştırılmış ve doğrulanmış bir gerçek var, sadece çağdaş bilim bunu ciddiye almıyor 

ve kibarca sessiz kalıyor ya da çürütmeye çalışıyor, ama çürütmeyi tam olarak 

başaramıyor. Geçmiş uygarlıklardan kalan eserler sadece bizim uygarlığımızdan çok 

daha gelişmiş uygarlıkların var olduğunu göstermektedir. Neden? Çünkü o dönemde 

inşa edilen megalitleri ve sadece onları değil, modern bilim aracılığıyla 

yapamadığımız diğer eserleri de yeniden üretemiyoruz. 

 

Bu şekilde öğütme ya da oyma yapamayız, böyle bir aletimiz yok ve bunun nasıl 

yapıldığına dair bir anlayışımız bile yok. Bu da daha gelişmiş, daha ileri uygarlıkların 

daha çok şey bildiğini ve anladığını gösteriyor. Onlar bize, çok eski zamanlardan beri 

allat olarak adlandırılan belirli bir zaman aralığına ilişkin bir anlayış mirası bıraktılar. 

Bu, efsanelere göre, diyelim ki tüm Evrenimizde var olan belirli bir zaman aralığının 

çok temel temel sayısıdır. 

 

Tatiana: Tüm medeni dünyada. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, tüm medeni dünyada, doğru. 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Sana katılıyorum. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Yaşamın bu itici gücünün, bu enerjinin baskın olan her şeyi 

güçlendirdiğinden de bahsettiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 

 

Tatiana: Bu sadece makro nesneler için mi geçerli? Yoksa biz insanlar için de geçerli 

mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, biz de dahil olmak üzere her şey için geçerli. Eğer bir 

uygarlık olsaydık, şimdi bir adım daha ileri gitme şansımız olurdu. Anlıyor musunuz? 

Yani, yükselmek için: eğer gelişimin ilk seviyesinde olsaydık, şimdi ikinci seviyeye 

sıçrayabilirdik. Tamam mı? Yani, bu bizim için büyük bir şans. Ama bir topluluk 

olmamız, dağınık ve parçalanmış olmamız nedeniyle, tüm bunlar her birimizde daha 

da güçleniyor. Neden? Çünkü başlangıçta, açıklamaları yaparken, entropi nedeniyle 



enerjinin dışarı çıktığını, buraya, bize geldiğini söyledim. Ve bu enerji aslında bizi 

etkiliyor. Neden etkiliyor? Onun başka bir karakteristiği daha var. Pek çok insanı 

etkiliyor ve baskın olanı güçlendiriyor. Bakın, bu süre zarfında, tezahür etmeye başlar 

başlamaz... 

 

Tatiana: Aktiflik. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu aktiflik sayesinde dünya büyük ölçüde değişmeye başladı. 

Ve bu ne kadar çok tezahür ederse, açıkçası dünya o kadar çok çıldırıyor. 

 

Tatiana: Evet, bu doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Bunu herkes fark ediyor. Başka ne önemli? Eğer her birimiz kendi 

içimize bakarsak, zamanın sonluluğunu hissettiğimizi ve anladığımızı fark ederiz. 

Herkes dünyanın sonunun geldiğini anlıyor. Ama bir yandan da bir şansımız 

olduğunun da farkındayız. Jeopolitik durumumuz çok karmaşık olduğu ya da iklim 

öyle bir ivme kazandığı için herkes depresyona girmiş değil, hayır, bahsettiğim şey bu 

değil. Zihinsel süreçten bahsetmiyorum. Hisler vasıtasıyla algıdan, herkesin ne 

hissettiğinden bahsediyorum. Buna "bilinçaltı seviyesinde" ya da "sezgi seviyesinde" 

diyelim, nasıl isterseniz arkadaşlar. Anlıyorum, herkes Bilgi'ye sahip değil ve herkes 

bunu algılayabilmek ve şeyleri doğru isimleriyle adlandırabilmek için kendi üzerinde 

çalışmadı, ama neredeyse herkes bunu hissediyor. 

 

Dahası, herkes her şeyi değiştirmenin zamanının geldiğini anlıyor. Politikacılar 

tüketim biçiminin modasının geçtiğini, her şeyi kökten değiştirmemiz gerektiğini 

söylemeye başladılar, herkes bunu biliyor ve herkes bunu anlıyor, ancak tam tersi 

yapılıyor. Herkes birleşmemiz gerektiğini anlıyor. Bu nokta da önemli, şimdi neden 

birleşmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Ancak, bölünmüş olmaya devam ediyoruz. 

Hangi nedenlerle, kimin haklı kimin haksız olduğu önemli değil, görüyorsunuz, 

bunların hepsi ikincil. Önemli olan sürecin kendisinin temelidir. 

 

Eğer her şeye rağmen ayrılıyorsak, bunu istiyoruz demektir. Bilinçaltımızda buna hazır 

olduğumuz anlamına gelir. Dolayısıyla manipüle ediliyoruz, arzu ettiğimiz şekilde 

hareket ediyoruz. Ama eğer birleşirsek, farklı bir süreç yaşanacaktır. Burada biz bir 

topluluğuz, içimizde mutlak bir olumsuzluk hakim, bu doğru. Hepimiz çok acımasızız, 

pek insancıl değiliz... 

 

Tatiana: Hoşgörüsüz. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Ve benmerkezci. Dünyaya "ihtiyacım var" ve "eğer 

biriyle ilgilenirsem, kendimle de ilgilenmiş olurum" yaklaşımıyla yaklaşıyoruz. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: Dünyanın merkezi, burada, herkesin içinde. 

 



İgor Mihayloviç: Dünyanın merkezi. Ve pek çok kişi kendini dünyanın merkezi 

olarak algılıyor. Eğer sadece oturur, rahatlar ve düşünürlerse, düşüncelerini 

gözlemlemeden, sadece kendi içlerinde daha derine inmeye çalışırlarsa, pratik bilgisi 

olmayan insanlar, tekrar söylüyorum (çünkü meditatif, ruhsal veya dua pratikleri 

yapanların farklı bir etkiye sahip olacaktır), ama sıradan insanlar, dünyanın kendi 

etraflarında döndüğünü hissedeceklerdir. Etraflarındaki herkes umurlarında değildir, 

mesele de budur. Evet, bağımlı oldukları ya da rahat oldukları kişileri önemserler, bu 

belirli bir çekim gibidir, bu durumda yerçekimsel bir etkileşim vardır, diyelim ki 

kişisel çıkara dayalı, ama daha fazlası değil. 

 

Tatiana: Mesafe yakın, etkileşim var. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Diğer insanlara yardım etme arzuları var mı? Elbette yok. 

Neden? Çünkü "Ben onları tanımıyorum. Onlara neden ihtiyacım olsun ki? Ne de olsa 

kimse bana yardım etmiyor." Gördüğünüz gibi böyle bir mantık var. Bu da hala ustaca 

manipüle edildiğimiz gerçeğini ortaya çıkarıyor. Yine, tüm bunlar birilerinin arzusu 

değil, sistemik bir olgu, bu döngüselliktir. Her yerde, küçük gruplar halinde bile 

bölünmüş durumdayız. 

 

Yine, ruhsal uygulamalar yapmayan, ruhsal yolda olmayan insanların küçük gruplarda 

bile nasıl davrandıklarını görelim. Bir süre sonra, bencillik yüzünden, modern insanda 

baskın olan bu olumsuz faktörler yüzünden, kesinlikle önemsiz şeyler yüzünden 

tartışmaya başlarlar. Daha da küçük küçük gruplara bölünmeye başlarlar. Tüm bunlar 

insanlar olarak aramızda bir bölünmeye yol açar. 

 

Tatiana: Bu entropi, bu yıkım. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, evet, kendimizi yok ediyoruz. Ama bu korkutucu 

çünkü birliğimizi de yok ediyoruz. Birliğimiz, biliyorsunuz, yine böyle metafiziksel 

bir tezahürü ele alalım, bir tür egregor, sadece açıklığa kavuşturmak için. Arkadaşlar, 

bu evrensel zihin tüm hayvanlarda vardır. Biz insanlar ikiliyiz: içimizde bir Melek 

parçası var, bir de şeytan parçası var (yani hayvan dünyasının bir parçası). Her 

durumda, iki ortak egregorumuz olmalıdır. Oysa tek bir ortak egomuz yok. Diyelim ki, 

kendimizi yok ediyoruz, bölünüyoruz ve her şey boşa gidiyor. Hiçbir şeye 

direnebiliyor muyuz ve hiçbir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Bu enerji neyi 

yoğunlaştıracak? Sadece daha fazla yıkımı, tüm hayvani niteliklerimizi ve kendini 

kurtarma çabasını. Başka hiçbir şeyi uyandırmayacaktır. 

 

Ama eğer değişirsek, artık yaşayan her şeyi inkâr ederek değil, tam tersine sevgiye, 

tüm canlıları beslemeye dayalı olarak yaşarsak, o zaman bu enerji tamamen farklı bir 

şekilde hareket eder, bize ek olarak güç verir. Ek bir uyarıcı gibi, bilirsiniz, bir tür 

uyarıcı. Eğer birleşirsek... diyelim ki bir mucize olur ve dünyadaki tüm insanlar 

Yaratıcı Toplumu kurmaya ve birleşmeye karar verir. Ne olur? Tek bir egregor oluşur. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Özellikle böyle bir dönemde. 



İgor Mihayloviç: Doğru, tam olarak bu dönem sırasında. Bu dönemde uygarlıklar 

yaratılır, insanlar kendilerinde hayvani, yalancı ya da bencil bir parça bulmadıklarında, 

bu küçük açgözlü kötü çocuk değil, tüm dünyayı ve tüm insanları seven, yaratmayı ve 

birleştirmeyi arzulayan yetişkin ve sorumlu bir insan bulduklarında. İşte o zaman bu 

farklı topluluklar, tüm çekişmelere, her şeye rağmen birleşir ve tek bir uygarlık haline 

gelir - her şey tamamen değişir. Bu durumda, bu itici güç, deyim yerindeyse tam da 

Yaşamın bu itici gücü çok olumlu bir rol oynayabilir ve her şey çok daha hızlı bir 

şekilde ivme kazanabilir. 

 

Hangi anlamda hızlanabilir? Entelektüel anlamda. Sonuçta, tek bir egregor insanları 

tamamen farklı bir şekilde etkiler. Basit bir örnek verelim: yedi kişi toplandı. Eğer 

bunlar sadece sokaktan gelen insanlar ise, bilirsiniz, bir bira içmek, hiçbir şey 

hakkında sohbet etmek için, o zaman daha uzun bir sohbet sırasında kesinlikle kavga 

edeceklerdir. İki kişi kesinlikle çoğunluğun azınlığa karşı bir çatışmasını yaratacak, 

birbirlerine ihanet etmeye, manipüle etmeye ve sonunda birbirlerini soymaya 

başlayacaklardır. Öyle değil mi dostlar? Öyle. Üstelik bu, zekâ ve insanlık 

seviyelerinden bağımsız olarak gerçekleşir. 

 

Ama ruhsal bir önyargıya sahip insanlar bir araya gelmişse ya da olumlu bir niyetle, 

örneğin Yaratıcı Toplumu inşa etmek gibi yapıcı bir çözümle bir araya gelmişse, o 

zaman bu yedi kişi neye varacaktır? Küçük bir grupta tek bir egregor oluşumu olacak 

ve entelektüel yetenekleri dramatik bir şekilde artacaktır. Sonuçta bu doğru. Ama bu 

yetenekler, bu hedefle birleşmemiş sıradan insanlar arasında, benmerkezci insanlar 

arasında artabilecek mi? Hayır. Cevap bu. 

 

Tatiana: Her şey küçükten başlar, her insanın içinde olan bu bilgiyle, hangi vektörü 

seçtiğiyle, yani yaratma ve birleşme yönünde. 

 

İgor Mihayloviç: Tatiana, her şey basitçe birbirimizi sevmekle başlar. O yüzden 

arkadaşlar, birbirimizi sevelim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, harika bir sohbetti. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 


