
GERÇEK KAHRAMANLAR 

(Video programı) 
 
Tatiana: Merhaba, sevgili dostlar! Bugün, ALLATRA TV stüdyosunda konuğumuz 
saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov. 
 
Igor Mikhailovich: Selamlar! 
 
Tatiana: And Zhanna. 
 
Zhanna: Selamlar! 
 
Tatiana: 4 Aralık 2021'de “Küresel Kriz. Hakikatin Zamanı” konferansı gerçekleşti ve 
gerçeğin özellikle yüksek sesle geldiği gündü. 180'den fazla ülkeden Yaratıcı Toplum 
projesinin gönüllüleri tarafından yapılan muazzam çalışma ve insanların genellikle 
modern toplumda sessiz tutulan konularda konuşma cesareti sayesinde dünyanın dört 
bir yanından milyonlarca insanın katılımıyla 100 dilde seslendirildi. Evet, sadece iklim 
felaketlerine ve her geçen gün tırmanan bu iklim felaketlerinin nedenlerine ışık tutan 
bilgiler değil, aynı zamanda toplumun tüketici formatına, tüketici formatın tüm 
dehşetine, tüketici formatın temeline, inkar edilemez rahatsız edici gerçeklere ışık 
tutan bilgiler dile getirildi ve bu gerçekler aslında içinde yaşadığımız toplumun gerçek 
yüzünü gösterdi. 
 
Biliyorsunuz, bazen gerçekler kulağa acı verici ve hatta yürek parçalayıcı geliyordu. 
Yine de, konferans boyunca hakim olan ana duygu umutsuzluk ve çaresizlik değildi, 
aslında sevinç idi: bir çıkış yolu olduğu için, her şeyi değiştirme şansı olduğu için 
sevinç; ve hayranlık: bu şansı kullanan, uygulayan ve gerçeğe dönüştüren insanlara 
takdir, bu Hakikat bayrağını onurla taşıyan gerçek kahramanlara takdir. 
   
Zhanna: Doğru. Sayenizde arkadaşlar, bugün gerçeğin zamanının geldiğini cesurca 
söyleyebiliriz. “Küresel Kriz. Hakikatin Zamanı” konferansına katılan herkese en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum”, cesaretiniz ve yürekliliğiniz için, nihai fedakarlığınız ve 
adanmanız için; modern tüketici format hakkındaki gerçeği yüksek sesle ve açıkça dile 
getiren ve en önemlisi, tüm insanlığın hayatta kalması için tek şans olan Yaratıcı 
Toplum'un inşası olan mevcut durumdan bir çıkış yolu öneren herkese. 
 
Biliyorsunuz, 4 Aralık 2021'de düzenlenen “Küresel Kriz. Hakikatin Zamanı” 
konferansı tüm dünyada pek çok insanı bir araya getirdi. Irk, ten rengi, sosyal statü, 
cinsiyet, din veya meslek ne olursa olsun, onları insanlığı kurtarmak için tek bir 
küresel nihai hedefte birleştirdi. Karşılıklı yardım, destek, sevgi ve saygı - bunlar 
olgun, sağlıklı ve uygar bir toplumda insanlar arasındaki ilişkilerin kurulması gereken 
temellerdir. Ve insan topluluğu içinde hızla çoğalan bu çok önemli değişimlerin ilk 
tohumlarını görmek çok büyük bir mutluluk. Seçiminiz, sevgili dostlar, gerçekten 
saygıyı hak ediyor.      
 



Tatiana: Ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın, konferansta dile getirilen 
bilgileri duyduktan sonra vardıkları sonuç, kesinlikle durumun bu şekilde devam 
edemeyeceği, hepimizin birleşmesinin ve toplumun gelişiminin tüketimci formatının 
paradigmasını değiştirme zamanının geldiğidir. Hatta bu toplumun yozlaşması 
diyebilirim. 

İgor Mihayloviç, size teşekkür etmek istiyorum. Bilgi için teşekkürler! İnsanlığın bu 
kurtuluş koordinatlarına sahip olmasını sağladığınız için teşekkür ederiz! Biz insanlar, 
her türlü sorunla dolu bu labirentten ve tüketimci formatın kıyametinden bir çıkış yolu 
gördüğümüz için teşekkür ederiz! Ve izleyicilerimiz adına teşekkürler! Desteğiniz için 
teşekkür ederiz, ruhun gücü için teşekkür ederiz ve insanlara inandığınız için teşekkür 
ederiz! Bu çok önemli! Çünkü destek gerçekten çok değerli.  

Zaman zaman, bilincimiz maalesef bazı şüpheleri, kendi gücümüzle ilgili şüpheleri, 
kendimizle ilgili şüpheleri hileyle kabul ettirir. Bu arada, bildiğimiz gibi, bilincimiz 
planlarımızın ve fikirlerimizin gücümüzün ötesinde olduğunu, istenen bir sonuca 
ulaşamayacağımızı değerlendirirse, o zaman büyük olasılıkla bir gecikme veya hatta 
eylemsizlik izler. Bu nedenle, her zaman anlamak çok önemli ve ilgili: bilinç nedir? 
Bu şüphelerle nasıl başa çıkılır? İnsan kendine tekrar nasıl inanır? İgor Mihayloviç, 
insan kendine nasıl inanabilir? 

Igor Mihayloviç: Bu çok iyi bir soru. Kendine inanmak aslında çok kolay, ama bunun 
için çaba sarf etmek gerekiyor. Bunu yapmak için,  insanın kendine dikkat göstermesi 
gerekir. Bu çok basit arkadaşlar. Her şey bilincimizin derinliklerinde ve kendimizi kim 
olarak algıladığımızda gizlidir. İnsan Bilgiye aşina değilse, içsel çalışmadan uzaksa… 
Ruhsal çalışmadan bahsetmiyorum bile, içsel çalışmadan bahsediyorum – bu kendini 
geliştirme, kendini keşfetme, kendini inceleme, düşüncelerimizin ne olduğu, nasıl 
geldikleri, nasıl oluştukları, neden bize hükmettikleri, bir düşüncenin nasıl ortaya 
çıktığı, içimizde nasıl uygulandığı ve şu ya da bu düşüncenin neye yol açtığıdır. Bir 
insan bunu düşünmüyorsa, yaşamıyor demektir; bilinci onun yerine yaşıyor. 
 
Herhangi bir insani gelişmenin tüm amacı ve tüm derinliği burada gizlidir: ister bu 
dünyayı fethetmek, biri olmak amacıyla bireysel gelişim olsun, isterse gerçekten Hayat 
kazanmak, ruhsal olarak gelişmek, özgür bir insan olmak ve tam burada ve şimdi 
yaşamaya başlamak için. Her şey bu ilk adımlarla başlar. Oysa arkadaşlar, ilk adım 
tam olarak kendini gözlemleme sürecidir: Bir düşünceyi oluşturan siz misiniz yoksa 
bir yerlerden mi size geliyor? Size gözler önüne serilmemiş, bitmiş bir biçimde 
geliyorsa ve dahası duyguları da beraberinde getiriyorsa, eğer onu siz sipariş 
etmiyorsanız, nereden geliyor ve neden? Basit bir soru. 
 
Birçok insan bir konuşma sırasında şöyle der: "Bunlar benim düşüncelerimse, herhangi 
bir şeyi nasıl ayırt edebilirim? Bu aslında benim." İnsan kendisinin bir düşünce 
olmadığını bile anlamaz. O bu süreci gözlemleyen ve daha sonra, diyelim ki çaresizce 
kendini azarlayandır, “Neden o anda bu şekilde davrandım?” Aslında bu doğru. 
 
Tatiana: Suçluluk duygusu olduğu zaman, bu gerçekte sistemin manipülasyonudur, 
her zaman...  



 
İgor Mihayloviç: Tabi, elbette. Ya da insan, vicdanı buna karşı olduğunu 
hissettiğinde, ama harekete geçtiğinde, tartışmaya, birisiyle münakaşaya, kızmaya ya 
da başka bir şeye başlar ve “Bunu neden yapıyorum?” diye kavrar, ama yapmaya 
devam eder. Neden? Çünkü bunun kendi düşüncesi olduğuna, aslında kendisi 
olduğuna inanıyor. İnsanın bir düşüncenin kendisi olmadığını, bilincin kendisi 
olmadığını anlayamamasının bütün sıkıntısı budur. Bilinç bir araçtır dostlarım. Ama, 
kendimizi geliştirme ile meşgul olmazsak ve bu kurnazlıkları incelemezsek, bu araç 
her birimizin Şahsiyetine hükmedebilir. 
 

Ama, bilinç öyle işler ki bu çalışmayı sonraya erteler. Bazen bir insanın çalışmaya 
başladığı, bir anlayış kazandığı, bilincin nerede olduğunu ve Şahsiyet olarak 
kendisinin nerede olduğunu ayırt ettiği bile olur, ama aniden bazı günlük durumlara 
sahip olur, iş yerinde bir yerde bir şeyler olur, TV dizisi izlerken bile dikkati dağılır 
veya başka bir şey. Dikkatini başka yöne değiştirir, içsel kaynağını bilincin kontrolüne 
verir - ve bu kadar, o kişi bilinç haline gelir. 
 
Arkadaşlarım, biz o düşünceleriz ve dikkatimizin olduğu yerdeyiz. Dikkat, 
Şahsiyetimizin ana aracıdır. Hem iç hem de dış gerçekliğimizi oluşturan yaşam 
enerjisidir. Onu nereye yatırım yaparsak o hayata geçirilir. Pek çok insan her şeyin bir 
an önce olmasını ister ve maddi çıkarlar dileyerek büyüye kapılır. Bu yanlıştır. 
Herhangi bir büyü ve herhangi bir maddi arzu, her şeyi uçuruma götürür. Bu gerçekten 
böyle. 
 
Maddi şeyleri reddetmemiz gerektiğini söylemiyorum. Allah aşkına, hepimiz insanız, 
hepimiz yaşıyoruz. Sıcak ve tok olmalıyız. İyi evler ve varoluş için uygun koşullar, 
hatta iyi arabalar ve diğer her şey olmalı. Her şey yolunda olmalı ve güzel ve hoş bir 
şeye paranız yetiyorsa - bu da harika. Diyelim ki, iyi barınma koşullarının var olması, 
insanı daha az manevi veya daha fazla manevi yapmaz. Yaşamın maddi yönünün 
gelişimimizle hiçbir ilgisi yoktur. Ama eğer bu varoluşumuzun bir amacıysa (yani, tam 
olarak günlük hayatımızı iyileştirmek: daha zengin olmak, bir şeye ulaşmak ya da 
başka bir şey), maddenin peşinde Hayatı kaybederiz. Bu gerçekten böyle. 
 
Geçen yıllara dikkatlice bakın. Şimdi kaç yaşında olursanız olun, arkanıza bak. 
Sonuçta, o yıllar dündü ve siz burada ve şimdi yaşarken bir an gibi geçti. Bu “şimdi ve 
burada” anına değer vermezseniz, çalışmaya başlamazsanız, şu anda kendiniz üzerinde 
çalışmazsanız ve Şahsiyet olarak gelişmezseniz, yarın aynı kölelik durumunda 
olacaksınız. Özgürlüğü nasıl ararsanız arayın, ne tür devrimler düzenlerseniz 
düzenleyin, dünyayı nasıl değiştirirseniz değiştirin veya bu dünyada hangi formatı 
(tüketici, yaratıcı veya icat edeceğiniz başka herhangi bir şey) inşa ederseniz edin, yine 
de köle olursunuz, çünkü özgürlük ve kölelik içinizde başlar, kafanızda bile değil, ama 
burada (kalpte). Burada (kalbi gösteriyor) özgür değilseniz, kafanızda da özgür 
değilsiniz. Ve eğer kafanızda özgür değilseniz, bir kölesiniz. Nerede yaşarsanız 
yaşayın, hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, her şey insanın içinde şekillenir. Konu bu 
arkadaşlar. Bu nedenle, bilincin ne olduğunu incelemek ve kendini gözlemlemek zor 
değildir. Yanlış bir şey gördüğünüzde kendinizi durdurmak zor değil. 
 



Oyun formunda basit bir örnek alsak bile: aileniz, akrabalarınız veya arkadaşlarınızla 
iletişim kuruyorsunuz, fark etmez, ama hepsinden önemlisi tartışmayı sevenlerle, 
sizinle çelişenlerle, hatta daha iyisi, sizden nefret eden ve sevmeyenler ile. Ama 
onlarla işte, ailede iletişim kurmalısınız, önemli değil. Aslında, çoğumuz bir ailede, en 
yakınlarımız ve en sevdiklerimiz arasında bir ailede olmaktan gerçekten yabancılar 
gibi hissediyoruz. Bazen ailelerde öyle ilişkiler olur ki düşmanla birlikteyken 
rahatlarsınız. Aslında böyle. Ama bütün bunları kim yaratıyor? Tam olarak bizim 
bilincimiz onu yaratır. İşte tam da o anlarda, böyle yaşam durumlarınız varsa, kim 
olduğunuzu anlamanın tam zamanıdır dostum. Bu çok basit. Dinlemeye başladığınızda 
ve bilinç size birinin kötü olduğunu söylediğinde, onu değerlendirmeye başlarsınız, 
düşünmeye ve biri hakkında olumsuz düşüncelere dikkatinizi yatırmaya başlarsınız, 
onu durdurun, sadece durdurun. Kendinize bir soru sorun, “Bunu neden yapıyorum?”, 
“Şu anda iyi hissediyor muyum?” 
 
Ve bakın, işte paradoks. Bilincimiz, hayatımızı kelimenin tam anlamıyla cehenneme 
çevirir. Ama hemen der ki, "İyi şeyler düşünürsen bir yanılsamaya düşersin, hayatın 
içinde kaybolursun sonuçta." Öyle değil mi? Bu nasıl? "Yanında bir düşman var." Kim 
olduğu önemli değil; muhalifiniz kim olursa olsun “o size düşmandır”. Bilinç size 
onun iyi olmadığını söyler, ama bir nedenden dolayı birlikte yaşamanız gerekiyor: işte, 
evde, önemli değil, aynı ailede - bu ikincil. Önemli olan onun orada olmasıdır. Ve 
bilinç size her zaman onun hakkında pek çok gözden düşürücü bilgi verir. Bilinç size o 
kişi hakkında bir sürü gözden düşürücü kanıt sunduğunda, tüm yaşam hikayenizi 
ortaya çıkararak, size onun ne kadar kötü olduğunu söylediğinde, o kişinin içinde 
kendiniz hakkında tamamen aynı görüşü oluşturursunuz. Paradoksun olduğu yer 
burasıdır. Konudan biraz uzaklaşayım. 
 
Her birimiz fark etmişizdir ki, belli bir insanla bir arada olursak, bir süre sonra aynı 
şeyleri aynı şekilde konuşmaya başlarız. Psikologlar aynı çevrede olduğumuzu 
söylüyorlar; içimizde hemen hemen aynı düşünceler oluşmaya başlar, aynı 
alışkanlıklar oluşur vb. Ama aslında, her şey çok daha basit. 
 
Bilincimiz, hepimizin ve bireysel olarak her birimizin bilinci tek bir özden oluşur. Tek 
bir kaynağa sahiptir ve tek bir bütüne aittir. Farklı şekillerde adlandırılır: "Mutlak", 
"şeytanın dünyası", dinlerde ne derlerse adlandırılsınlar ya da ateistlerin dediği gibi, 
kusura bakmayın, "insanlığın birleşik bilincinin egregoru" gibi bir şey — adının ne 
olduğu önemli değil. O tek bir yapı, tek bir alandır. Bu bir alan yapısıdır. Üçüncü 
boyutta yer almaz. Bilincimiz daha yüksek bir boyutun ürünüdür, bu nedenle onu 
beyinde nasıl ararsak arayalım, onu orada bulmuyoruz. Neden beyinde bulmuyoruz? 
Sonuçta, beyin en az 100 yıldır çok detaylı bir şekilde inceleniyor ve bilincimizin 
orada nerede saklandığını bulmaya çalışıyorlar. Modern ekipmanlarla bile hangi 
nöronların hangi düşüncelere ve ne şekilde tepki verdiğini takip edebiliyoruz. Tepkiyi 
görebiliyoruz, ama düşüncelerimiz nerede saklanıyor, bilincimiz beyinde nerede 
saklı… Bunun nöronların senkronize çalışmasının bir ürünü olduğunu söylüyorlar. Bir 
milyar nöronumuz var. Çalışmalarında senkronizedirler, düşüncelerimizi oluştururlar 
ve orada belirli yasalara göre yaşarlar. Ama modern ekipmanları kullanarak bile, 
nöronların bir şeye tepki verdiğini görüyoruz, bu hemen hemen herkeste aynıdır. Ve ne 



görüyoruz? Bir tepki görüyoruz ama bilincimizi görmüyoruz ve görmeyeceğiz. 
Neden? Çünkü beynimiz bilincimiz, bu üç boyutluluk, bedenimiz ve Şahsiyetler olarak 
bizler arasında bir ara yapıdır. Bu gerçekten böyle. 
 
Kadim insanlar bunu biliyorlardı, şeytanın şahdamarından çok daha yakın olduğunu 
biliyorlardı. Öyle değil mi? Öyle. Neden? Çünkü bilincimiz hakkında konuştular. Bu, 
"Ruhumuzun yakınında bir yerde bir iblis var, burada bir melek oturuyor ve burada bir 
iblis var ve bize fısıldıyorlar" (bilirsiniz, o dini peri masalları) anlamına gelmez. Her 
şey daha basit, çok daha basit, ama aynı zamanda daha ciddi. Ama bunu sadece sen, 
dostum, kendin üzerinde çalışmaya, gerçekten çok çalışmaya başladığında görebilirsin. 
 
Muhalifiniz hakkında onun kötü olduğu, iyi olmadığı ve benzerleri hakkında bir 
düşünce gelirse, durun ve bu düşüncenin size neden geldiğini düşünün. Sonuçta, bunu 
şimdi çağırmadınız. Eğer bu sizin bilinciniz ise, onu kontrol etmeniz gerektiği 
anlamına gelir. Bilinç, hayatımızı daha mutlu kılmak için çalışmalıdır. Sonuçta, bize 
tüketiciliği yerleştiriyor, bu sosyal merdiveni tırmanmaya çalışırken bizi başkalarına 
karşı açgözlü ve acımasız olmaya zorluyor, öyle değil mi? Ve neden bunu yapıyor? 
Böylece daha fazla kazanalım, bu dünyada bir statü kazanalım, böylece boş yere var 
olmayalım diye. Çünkü her insanın bilinci, diğer insanların bilinçlerine hakim olmaya 
çalışır. Öyle değil mi? Öyle. 
 
Çocuklara bile bakarsak, çocuklar bile bir grupta hakimiyet için savaşmaya başlar. 
Biliyorsunuz, hayvanlar arasında olduğu gibi. Bir kurt sürüsü var ve küçük bir yavru 
bile herkese efelenmeye başlıyor. Neden? Kendi alanını, bölgesini, sürüdeki 
konumunu vb. savunuyor. Başkalarını, zayıflık için, komuta edip edemeyeceği için  
test ediyor. Ve bilincimiz her zaman hükmetmeye ayarlıdır: bazı insanlarda, kendi 
zayıflıkları vasıtasıyla oldukça kurnazca çalışır; diğerlerinde ise, tam tersine, fiziksel 
hakimiyet yoluyla, sadece öfke, güç ve benzerleriyle doğrudan çalışır; yine de 
diğerlerinde daha kurnazdır, zeka ile etkilemeye çalışır. Ama bilinç herkes için aynıdır, 
aynı alan yapısı. Bazı insanlar entelektüel olarak daha gelişmiş bir bilince sahiptir: bir 
insan daha akıllı olmak ve başkalarına hükmetmek için daha fazla dikkat, daha fazla 
çaba harcamıştır. Diğerleri daha aptal bir bilince sahipken, fiziksel olarak daha 
güçlüyken, fiziksel olarak baskın olmak için fiziksel güçlerini geliştirmeye bilinç 
yoluyla dikkatlerinin gücünü yatırdılar. Oysa birileri diğerlerini alt etmek için 
dikkatini kurnazlığa yatırdı. Ama her yerde direnç ve mücadele var. Ama mutluluk 
nerede? Hayat nerede? 
 
Neden aslında sosyal merdiveni tırmanmaya çalışıyoruz? Neden birine hükmetmeye 
çalışıyoruz? Neyi elde etmek için? Daha fazla özgürlük, daha fazla mutluluk mu? 
Özgürlük ve mutluluk kimseye geldi mi? Basit bir soru. Nerede olursan ol dostum, 
sosyal merdivenin hangi seviyesinde olursan ol, dürüstçe söyle bana: Bilinç sana emir 
verdiğinde mutlu musun? Sonuçta, bu noktada çok fazla sorununuz var, öyle değil mi? 
Ne yapıyorsunuz? Birisi hakkında kötü düşünüyorsunuz, bazı planlar yapıyorsunuz, 
bir şekilde kendinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz. Ama mutluluk nerede? Hayat 
nerede? Hayat nelerden oluşur? 
 



Ve burada da bir paradoks var. Bazı insanlar için hayat, komşuları kıskandırmak için 
tatile çıkmak, yeni bir araba almaktır. Rahat ve kolay sürmeniz için değil, sadece 
zevkle sürmeniz için değil, birilerinin sizi kıskanması için. Öyle değil mi? Ve 
kıskançlığın bununla ne ilgisi var? Basit bir soru. Komşunuzun size dikkat etmesi için. 
Ve yine neye geliyoruz? Dikkatin gücüne, bir insanın sahip olduğu bu temel kaynağın 
önemine ve değerine. Dikkatimiz nedir? Şahsiyetten gelen güçtür. Tam olarak bu güç, 
bilincimizin uğrunda savaştığı üründür. Onu ne kadar kendine çekerse, bilincimiz o 
kadar güçlüdür. Ne kadar güçlüyse, size o kadar hakim olur dostlarım. 
 
Ve bu noktada bilincimizi eğitmek çok önemlidir. Ona bir araç olarak, bize hizmet 
etmesi gereken vahşi bir canavar gibi yaklaşırsak ve bilincimizin bir ayı gibi olduğunu 
anlarsak: yaltaklık edebilir, ondan yapmasını istediğimiz şeyleri yapabilir, ama biz 
arkamızı döner dönmez her an bize saldırabilir ve kelimenin tam anlamıyla bizi 
öldürebilir - bizi yaşamımız sırasında öldürür, Şahsiyetler olarak bizi öldürür ve 
Hayatımız olmaz. Sadece bilincimizi dinleyerek tek bir eylemle kendimizi yok 
edebiliriz. Öyle değil mi? 
 
Bakalım, kaç kişi hayatını mahvetmiş. Kendilerini gelecekteki Hayattan, gerçek 
Hayattan yoksun bıraktılar, ama bu geçici hayatta da yaşamlarını sınırladılar veya 
cehenneme çevirdiler. Neden? Çünkü onlar bilinçlerini dinlediler. Ve burada, insan 
kendi üzerinde çalışmaya başladığında, bilincimizin her zaman olumsuza, her zaman 
kötülüğe ayarlı olduğu anlayışı gelir. Evet, dalkavukluk yapabilir, övebilir, uyumlu 
davranabilir, ama her zaman mümkün olduğu kadar Şahsiyetten kendine dikkat 
çekmeye ve Şahsiyetimizi mümkün olduğu kadar köleleştirmeye çalışır.  
 
Özgürlük arzumuz da tam olarak buradan kaynaklanmaktadır. Sonuçta, bu içsel bir 
arzudur. Ama bilinç, her zamanki gibi, mümkün olan her şeyi karıştırır ve her şeyi 
dışarı fırlatır. Biz bu özgürlüğü burada, üç boyutlulukta arıyoruz, hayatımızda bir 
şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, bir şekilde kendimizi anlamaya çalışıyoruz. 
Ailemizde ve arkadaşlarımız arasında düşman ararız; ülkemizde düşman arıyoruz. 
Sonuçta, nedense esaret altındayız, kendimizi rahatsız hissediyoruz. Ve yetkililerden 
diğer yarımıza kadar bir şeyi değiştirmek istiyoruz. Ve aslında ne istediğimizi 
bilmiyoruz. Zaman geçer, otoriteler değişir ama özgürlük gelmez. Pek çok insan 
değişir, diyelim ki diğer yarısı, ailesini değiştirir ama özgürlük gelmez. Birçoğu, 
münzeviler gibi, dine, inzivaya girer, ama daha özgür olmazlar. Neden? 
 
Etrafınızdaki dünya sizi rahatsız ediyorsa, kendinizi odanıza veya dairenize kapatın 
veya bir yere gidin ve en az birkaç gün yalnız kalın. Eğer mutlu ve özgür olmadıysan 
sorun sendedir dostum, etrafındakilerde değil. Dışarı çıktığımızda, bir gün izin 
aldığımızda ve iyi hissettiğimizde hayali bir mutluluk değil. Boş gün çabuk geçer ve 
sonra yine aynı yere döneriz. Bu özgürlük değildir. Zihninizin ne ile meşgul olduğuna 
veya bedeninizin ne yaptığına bakılmaksızın özgürlük içeridedir. Öyle değil mi? 
 
Tatiana: Biliyorsun, "özgürlük" sözcüğüne her zaman "sorumluluk" sözcüğü eşlik 
eder (İgor Mihayloviç: Elbette). Ve insanda kim hayatı için sorumluluk almayı 
engeller?  
 



İgor Mihayloviç: Bilinç dışında hiç kimse. Çünkü o her zaman tartışır, her zaman iyi 
olanı bile karartmaya çalışır, her zaman o şüpheleri fırlatır, dediğin gibi, bu tam olarak 
bilinçtir. Neden? "Ya bir şey yolunda gitmezse ve başarısız olursan" - o sizi küçümser. 
Ama sonra hemen sizi yüceltmeye çalışır. Bilincimiz böyle çalışır: sürekli çelişkiyle 
çalışır. Bilirsiniz, bazı organizasyonlarda çelişkilerle dolu dini kitaplar olmasına 
benziyor. Neden çelişkilerle dolular? Çünkü bir salınma ayarlandı ve gerçeğin nerede 
olduğunu bilmiyorsunuz, nerede olduğunu anlamıyorsunuz. 
 
Bilinç aynı şekilde işler. Sizi över, sonra hemen azarlar, sonra sizi cesaretlendirir ve 
uygulamanız için harika bir fikir verir ve bir dakika sonra hiçbir şeyin sizin için işe 
yaramadığını çünkü hiçbir şeyde başarılı olamayacağınızı söyler. Sonra aklına bir fikir 
gelir: "Git insanlarla konuş!" ve bir saniye sonra, gitmek üzereyken size "Gitme, seni 
dinlemek istemezler" der. Öyle değil mi? 
 
Tatiana: Öyle. 
 
İgor Mihayloviç: Ve işte çelişki: bilinç tarafından kontrol edildiğimiz zaman, Yaratıcı 
Toplum ile ilgili olduğunda bile, AllatRa'dan söz etmiyorum bile, Yaratıcı Toplumdan 
söz ediyorum; sonuçta, bilinç bir çok insanın dilini tutar. Birçoğu Yaratıcı Toplumu, 
birilerine hükmederek, bilinçten, kendi bencilliğine ve gururuna dayanan kendi 
bilinçlerinden insana anlatmaya çalışıyor. Ve sonra insanların onları duymak 
istemediğini söylüyorlar. İnsanlar neden onları duymak istemiyor? Çünkü içten 
olmayan ve samimiyetsiz bir şekilde konuşuyorlar. Ya da bilincin kölesi olanlarla, 
hakikatten korkanlarla, korkaklar gibi kendi bilinçlerinin, iklime ve dünyaya ne olduğu 
hakkında gerçeği görmemeleri için onlar için yarattığı bir yanılsamanın arkasına 
saklananlarla konuşuyorlar. Öyle değil mi? Ve insan kendi korkusunun arkasına ne ile 
saklanır? Saldırganlığı ve aslında herkesin penceresinin dışında olan gerçeği inkar 
etmesiyle. Bu yüzden bazı insanlar duymak istemiyor. 
 
Ama bir insan içten ve samimi olduğunda, gelip "Orada ne olduğunu gördün mü?" 
derse. - "Gördüm." - "Bununla şununla karşılaştırdın mı?" - "Hayır." — "Devam edin, 
karşılaştırın ve bakın. İlerlemeyi görüyor musunuz?" - "Görüyorum." - "Pekala, eğer 
aptal değilsen, neye yol açtığını görüyor musun?" - "Görüyorum." Bu doğru değil mi? 
Kişi bilinçle nasıl konuşulacağını da bilmelidir. Bilinç, gerçekler dışında her şeyi inkar 
edebilir. Ve gerçeklerin dilini konuştuğunuzda, herkes "gerçekten bir sorun var ve bir 
şeyler yapılması gerektiğini" anlar. Sonunda doğru kararı vererek, insan birçok şeyin 
değişmesi gerektiğini anlamaya başlar. Ama en önemli şey, kendi içindeki birçok şeyi 
değiştirmek, kötüyü iyiye değiştirmektir. O zaman hayat harika olur. 
 
Sonuçta hayat harika. Burada bile, her gün, her an - bu hayattır. Senin ve benim şu 
anda yaşadığımız o an Sevgi, neşe ve mutlulukla dolu değilse, boştur - ölüm, öfke ve 
pislikle doludur. Nötr ise, hiçbir şey değildir: ne soğuk ne de sıcaktır, hiçbir şey 
değildir. Bu anın amacı ne?! Mutluluğu, neşeyi ve Sevgiyi deneyimlemeden burada 
bile olmanın ve yaşamanın ne anlamı var?! O zaman ne anlamı var? Üzüntü içinde 
yaşamak mı? 
 



Sadece bilincimizin nasıl çalıştığına bakın. Çünkü çoğu zaman insanlara intihara 
meyilli olmaktan, küçültücü ve aşağılayıcı olanlara kadar düşünceler fırlatıyor, insan 
herkese ve her şeye karşı bir tavır takındığında ve bu "mazoşizm"den zevk aldığında, 
buna başka isim verilmez. Bundaki zevk ne? Aşağılamada mı? Kölelikte mi? Bilinçten 
gelen bir illüzyonda aşağılanma mı? Yaşamadığın zaman, ne anlamı var ki? Hiçbir şey 
size gerçekten keyif vermez: ne günlük yaşamınız ne de yakınlarınız ve sevdikleriniz, 
hiç kimse ve hiçbir şey. 
    
Ama neşe ve mutluluk içinde yaşadığınızda, bu farklıdır. Her şeye sevinirsiniz, uçan 
bir kuşa bile, beni bağışlayın, yağmura ve çamura bile sevinirsiniz,, çünkü toprağı 
besleyen yağmur ve çamurdur. Öyle değil mi? Yakınlarınıza ve sevdiklerinize 
sevinirsiniz, arkadaşlarınıza sevinirsiniz. Evet, arkadaşınız rakibiniz olmaya çalışsa 
bile, bilinci o şekilde ayarlanmıştır ve sizi algılamıyor, sizden üstün olduğunu 
düşünüyor, ama sonuçta bunlar onun bilincinin sorunları. İçinde bir insan varsa ve onu 
sadece bir canavar olarak değil, bir arkadaş, bir eş olarak görüyorsanız, onda bir 
Şahsiyet görüyorsanız - bu da harika. Yavaş yavaş, giderek, ona bilinciyle nasıl 
çalışacağını basit örneklerle açıkladığınızda, onda olumlu bir değişiklik görmeniz 
harika değil mi? Harika olduğunu düşünüyorum. Evet, insan bilincin kölesi olduğunda, 
bazen ona bakmak acıklıdır ve her zaman onun kafasında bir iblis ile konuşuyormuş 
gibi hissetmezsiniz, özellikle harika ve iyi hissettiğiniz zaman. Ama, diğer taraftan, 
Şahsiyet olarak bu onun seçimidir, oysa seçim kutsaldır, onu değiştiremezsiniz. 
 
Zhanna: Onun bakış açısını desteklemeyebilirsiniz, ama sevincinizi paylaşabilirsiniz.  
 
İgor Mihayloviç: Tam olarak, Zhanna bu konuyla ilgili olarak haklı. Eğer sevincinizi 
paylaşırsanız, bu onu kıskandırsa ve kızdırsa bile, ama onun düşünmesine neden olur, 
bu iyidir. Sevinç illüzyonu değil, ama gerçek sevinç, eğer içinizde buna sahip iseniz. 
Ama eğer içinizde buna sahip değilseniz, dostum, o zaman bu anı boşuna yaşadınız. 
Sonuçta, sevinci kazanmak kolaydır ve o zaman dünya değişir. O zaman her şey 
gerçekten muhteşem olur.  
 
Zhanna: Ayrıca şunu da eklemek isterim ki, gerçekten de insan egoizm tarafından 
yönlendiriliyorsa, bilincin saldırılarına daha yatkındır. (İgor Mihayloviç: Elbette), 
algının bu olumsuz zihniyetlerini kabul etmeye daha yatkındır. Bahsettiğiniz bu 
olumsuzluğu saçar: en yakınlarına yansıtır, durum ve koşullara kontrolsüz bir şekilde 
saçar. 
 
İgor Mihayloviç: Ve en önemlisi, bu egoizmi ve bu negatifliği kendi üzerine saçar.  
 
Zhanna: Evet, bu şekilde içinde deneyimlediği şeyi yansıtır.  
 
Igor Mihayloviç: Elbette. Çünkü içeride olan şey, dışarıda olan şeydir.  
 
Zhanna: Doğru.  
 
Igor Mikhailovich: Dünyayı bilincin bizim için çizdiği şekilde görüyoruz ve tüm 
fenomen burada. Umutsuzluk görürsek, pislik ve ölüm görürsek, köleliği görürüz (şu 



anda bizim tüketim biçimimizde olan), öfkeli bir iklim görürüz, görür ve anlarız - 
olanları en azından biraz kavrayan ve gözleyen tüm normal insanlar, tüm aklı başında 
normal insanlar, bu dünyanın sonunun geldiğini kavrıyorlar. Çok büyük sayıda insan 
bunların hepsini hissediyor. Üzülecek bir şey var mı? Elbette, var. Ve birçok insanın 
bilinci felaket resmi çizmeye başlıyor. Ve bilinç bununla ilgili haklı. Neden haklı? 
Çünkü gerçekte, eğer mantık ile ilerlersek, sıradan matematik ile ilerlersek, neler 
olduğunu gözlemlediğimiz zaman, bu dünyanın uzun sürmeyeceğini anlarız. Ama, 
eğer bilincin köleleri isek, baskı görürüz ve hareketsiz kalırız. Ama eğer Şahsiyetler 
olarak özgür isek, veya eğer savaşçılar, gerçek savaşçılar ve kahramanlar isek, 
bilincimize karşı koyarız, Yaşamak için çabalarız, Sevgi ve içimizde mutluluk için 
çabalarız, o zaman bu perspektiften, Şahsiyetin özgürlüğü perspektifinden, beklentileri 
ve fırsatları görürüz. Bu böyle değil mi? 
 
Tatiana: Öyle.  
 
Igor Mikhailovich: Çok fazla değişebileceğimizi görüyoruz, bu tüketici formatı 
bugün Yaratıcı Topluma dönüştürebileceğimizi görüyoruz. Yapabiliriz! Evet, birlikte, 
tek başımıza yapamayız. Ama diğer taraftan, tarladaki bir adam bile savaşçıdır! Bu yıl, 
kaç kişinin tek başına çok şeyi değiştirebileceğini daha önce hiç olmadığı kadar 
gösterdi. İlk başta yalnızdırlar, ama sonra onlara çok sayıda insan katılır ve birçok şey 
değişir. Öyle değil mi? Öyle. Neden? Çünkü Gerçekliği hissediyorlar, hakikati 
hissediyorlar ve doğru yolda hakikati takip ediyorlar. Ve içlerinde mutlular, çünkü 
bunu kendileri için yapmadıklarını kavrıyorlar. Sonuçta, bir egoist her şeyi kendisi için 
yapar ve her şey kendi etrafındadır, oysa özgür bir Şahsiyet insanlar için hareket eder. 
Onlar gerçekten kahramanlar. Kahramanlar, kişisel bencilliklerinin peşine düşmeyen 
ve gururlarını yüceltmeyenlerdir, insanların kafasına ayak basanlar ya da kendilerine 
ait olmayana el koyanlar değil; ama her şeye rağmen insanlar için ellerinden gelen her 
şeyi yapanlar, verenler, dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya hareket edenler. Ve 
buradaki fark çok büyük. 
 
Zhanna: Doğru, yüksek seviyede fedakarlık tam olarak insanda gururluluğu elimine 
eder (İgor Mihayloviç: Bu doğru). Bu fenomenin kendisi bencillikten sorumlu 
merkezleri deaktive eder ve insan .... 
 
İgor Mihayloviç: Doğru. Samimi, gerçek fedakarlık ve bencillik uyuşmayan şeylerdir 
(Zhanna: Evet). Bunlar karşıtlardır. 
 
Zhanna: Doğru.  
 
Tatiana: Biliyorsunuz, sözlerinizi desteklemek için, ağlayan yaşlı bir adamla 
karşılaşan ve neden ağladığını soran genç bir adam hakkında harika bir mesel var. 
Yaşlı adam, "Biliyorsun, bataklıktan akrabalarıma gitmek istiyorum, ama yol 
mahvolmuş" dedi. Bu genç adam yalnız başına bataklığın karşısındaki bu yolu 
onarmak ve yardım etmek için gönüllü oldu.Tek başına kütükler toplayıp üst üste 
yığdı.Yaşlı adam dedi ki, "Ah, yapayalnızsın, böyle bir yolu kendin yapman için 
ömrün yetmez", ama genç adam pes etmemiş ve onu yapmaya devam etmiş. Bir süre 
sonra köyden diğer adamlar da ona katılarak bataklığın üzerinden bu yolu birlikte 



yapmaya başlamışlar. Ve bataklığın ortasına geldikleri zaman şehirden kendilerine 
doğru bir yol yapıldığını gördüler. Ve o an bana gerçekten Yaratıcı Toplum projesi 
katılımcılarını hatırlattı. 
 
İgor Mihayloviç: Şimdi hikayeyi anlatıyordun ve ben bunu Yaratıcı Toplumla da 
ilişkilendiriyorum. Doğrusu, iklimin yıktığı o köprülerin ta kendisi, sadece bu değil, 
başka krizler de aramızdaki birçok köprüyü yıkıyor. Pek çok insan çaresiz, o yaşlı 
adam gibi. Ama günümüz bize, bu köprüleri kendi başlarına inşa etmeye başlayan ve 
onlara katılan o adam gibi birçok kahramanın olduğunu da gösterdi ve inşa etmelerine 
yardım eden daha ne kadar çok insan olduğunu gördüler ve birçok insan tüm 
dünyadan, birbirlerine doğru köprüler inşa ediyor. Güzel bir mesel. Ve en önemlisi, 
Yaratıcı Toplumun inşa edildiği günümüzü yansıtıyor. 
 
Tatiana: Ayrıca, biliyorsun, modern araştırmacılar şunu öğrenmek istediler: 
Medyadaki bir çeşit propagandadan veya bir çeşit "havuç ve sopa" yönteminden daha 
etkili ne olabilir? Daha verimli ne olabilir? San Diego'dan bilim adamlarının nasıl 
enerji tasarrufu yapabileceklerini bulmaya çalıştıkları ve kapı kollarına farklı türde 
mesajlar yerleştirdikleri deneyi beğendim. Bir mesajda çevreyi korumak için elektrik 
tasarrufundan bahsettiler; ikincisinde gelecek nesillere sahip çıkmaktan bahsettiler; 
üçüncüsünde para biriktirmekten bahsettiler; ve dördüncüsünde, "komşunuz zaten her 
gün enerji tasarrufu için bir şeyler yapıyor" dediler. Ve bu kesinlikle doğruydu. İlginç 
olan, ay sonunda sonuçları özetlediklerinde, sadece bir tür mesajın işe yaradığını, 
bunun “komşunuz zaten bir şeyler yapıyor” olduğunu fark ettiler. Bu çok ilham verici 
ve bir komşu olmadan hiçbirimizin bu tüketim dünyasında kurtarılamayacağını 
gösteriyor. 
 
İgor Mihayloviç: Elbette, hayır. Hatta Yaratıcı Toplum hakkındaki son konferansa 
bakalım (buna tekrar döneceğim, dostlar); kaç kişinin katıldığını görüyoruz ve bu 
kadar çok insanın kendilerinin hayatları boyunca yapmak istediklerini yapmasına 
şaşırıyorlar. Öyle değil mi? (Tatiana: Öyle.) Neden? Bir örnek var! Her normal aklı 
başında insan Yaratıcı Toplumda yaşamak ister. Herkes! Bu gerçekten böyle. Herkes 
iyi bir ortam istiyor, herkes özgürlük, yalnızca bireyde değil, bir bütün olarak 
toplumda da tezahür eden gerçek içsel özgürlük istiyor. Herkes negatif şeyler, 
gerçekliği gösteren haberler hakkında konuşmayan, ama ana mesajı iyi insanların ve 
iyi eylemlerin gösterildiği iyi şeyler hakkında, kahramanlar hakkında  haberleri 
izlemek istiyor. Kim bunu istemez? Herkes bunu ister (Tatiana: Evet), istemezler mi? 
Ama bilinç, "Ama sen tek başınasın" der. Oysa, insanlar onlardan milyonlar olduğunu 
gördükleri zaman, doğal olarak katılırlar. Ve önceki konferans ile karşılaştırılınca, 4 
Aralık 2021'de kaç tane insanın bağlandığını gördünüz. Ve doğrusu, insanlar şok 
oldular ve bunu tüm hayatları boyunca arıyorlardı ve var olmadığını sanıyorlardı.  

Tatiana: Yalnız olduklarını.  

Igor Mikhailovich: Sadece onların olduğunu (Tatiana: Evet). Oysa, sadece benzer 
zihniyette olan insanları değil, aynı zamanda dostları buldular (Tatiana: Yes). Öyle 
değil mi? (Tatiana: Bu kesinlikle doğru). Aslında zaten çok şey yapan, sadece bir şey 
değil, ama çok şey yapan iyi komşular. Öyle değil mi? Onlar bir şeyler yapıyorlar. 



Elbette, siz kendiniz de eyleme geçmek istersiniz (Tatiana: Evet). Bu iyi bir örnek.  
 
Tatiana: İnsanların birleştiklerinde bireysel olarak yapabileceklerinden çok daha 
fazlasını nasıl başarabileceklerini pratikte kesinlikle görüyoruz. (Igor Mikhailovich: 

Doğru).  
 
İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, burada başka bir noktayı dile getirmek istiyorum: 
İnsanlar neden bazen harekete geçmiyor? Çünkü bilinç, kontrolüm dışındaki faaliyet 
alanları varsa, o zaman kendimi bu sorumluluktan akladığımı düşünüyor. 
 
Ne yazık ki, konu iklim söz konusu olduğunda, birçok insan yanlış bir şekilde, iklim 
değişikliğini yoğunlaştıran astronomik süreçlerin gezegenimiz üzerindeki etkisinin 
durdurulamayacağını, bunun insan kontrolünün ötesinde bir alan olduğunu varsayıyor. 
Bu gerçekten doğru mu? 
 
İgor Mihayloviç: Aslında, bu gerçekten böyle ve bu insanlar haklı. Hiçbir şey 
yapmazsak, hiçbir şeyi değiştirmezsek, evet, hiçbir şey yapamayız, bugün itibariyle 
iklim değişikliğine karşı koymak için hiçbir şey yapamayız. Varlığımızın asıl noktasını 
ve tüm insanlığın varlığının tüm anlamını değiştirmezsek, hiçbir şeyi 
değiştirmeyeceğiz. Ona karşı gelmek için kullanabileceğimiz şeye sahip olmayacağız. 
Çünkü bizim bir anlayışımız bile yok. Bilimsel bir bakış açısıyla bile, neler olduğunu 
anlamıyoruz. 
 
Demek istediğim, aslında gezegenimizin çekirdeğini etkileyen bu güçler tüm 
gezegenimizi etkiliyor, sadece gezegenimizi değil,  Güneş Sistemi'nin gezegenlerini ve 
hatta Güneş Sistemi'nin ötesindeki diğer gezegenleri de etkiliyor. Bizim 
gözlemleyebildiğimiz ve gördüğümüz bu. Bu aslında her yerde oluyor, Güneş'te bile. 
Bizimki de dahil olmak üzere birçok galaksi aracılığıyla Evrenin merkezinden gelen 
bu etki gücü muazzamdır, ama biz onun ne olduğunu bile bulamıyoruz. 
 
Basitçe söyleyeceğim. Belirli etkileşim türleri ve bildiğimiz belirli enerji türleri 
olduğuna alışkınız: termal, elektromanyetik ve başka bir şey, değil mi? Yani, bu radyo 
dalgası gibi, çeşitli emisyonlar var, radyasyon… Bildiğimiz ve onunla işlediğimiz şey 
bu. Ve her şeyi öğrendiğimizi, çok şey bildiğimizi düşünüyoruz. Yani, bildiklerimizi 
kullanmaya çalışıyoruz ve hiçbir şey bulamıyoruz. Sadece hiçbir şey yok. Ama bir 
tepki görüyoruz ve bir model görüyoruz. Ve burası… 
 
Biliyorsunuz, burada biraz daha açıklayacağım. Kuantum düzeyinde etkileşen 
parçacıklar arasında ne tür bir enerji kullanılır? Piramit deneyini yaptığımızda (bir 
çoğunuz hatırlar arkadaşlar), operatör, diyelim ki belirli komutlar veya belirli 
görüntüler ilettiğinde ve dünyadaki binlerce insan bunu algıladığında ne tür bir enerji 
kullanıldı? Ne tür bir enerji kullanıldı? Elektromanyetik mi ya da ne tür? Ne türde bir 
dalgaydı? Nasıl bir aktarımdı? Ve neden operatör tarafından iletilmeden birkaç gün 
önce insanlar bilgiyi doğru bir şekilde algıladılar? Demek istediğim, böyle bir şey de 
vardı. Buradaki paradoks nedir? Ya binlerce insan, özür dilerim, bir şekilde 
halüsinasyon gördüler… Yine de doğru cevap verdiler. Oysa çok büyük bir seçimleri 
vardı, öyle değil mi? Ve görevi bile bilmiyorlardı. 



Ve paradoks tam olarak şurada yatıyor... Bu bir paradoks bile değil; sıradan bir 
gerçektir. Şöyle söyleyelim: Kendimizi çok gelişmiş bir uygarlık olarak görüyoruz, 
ama aslında henüz bir uygarlık bile değiliz. Aslında hiçbir şey bilmeyen bazı bilim 
adamlarının hipertrofik megalomanisi olan parçalanmış insan topluluklarıyız. 
[Hipertrofik: hücre boyutundaki artış sonucunda aşırı büyümüş (organ veya doku)]. 
Dürüst olalım: Tek bir iklim bilimci bile yarın iklime ne olacağını bize söyleyemez. 
Tek bir bilim adamı, tek bir fizikçi, hangi kuvvetlerin birbirine bağlı parçacıkları 
etkileşime soktuğunu söyleyemez. Tek bir fizikçi, tek bir nörofizyolog, kim olursa 
olsun, operatörün diğer insanların bilinciyle nasıl iletişim kurduğunu açıklayamaz. Bu 
nasıl bir güçtü? Nasıl bir enerjiydi? Öyle değil mi? Tek bir, vurguluyorum, tek bir 
bilim adamı bile tüm dünyayı oluşturan bu enerji gücünü söyleyemez, adlandıramaz 
veya tanımlayamaz. O bilgiye sahip değiliz. 
 
Bu neyi gösterir? Evet, rahatlayabileceğimizi ve kaçınılmaz olanı bekleyebileceğimizi 
gösterir. Ya da kollarımızı sıvarız dostlarım, hep birlikte masaya oturup bunu 
incelemeye başlayabiliriz. Özellikle çok az zamanımız olduğu için. O halde bu 
mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalı: Tüm aydınlarımızı, çeşitli mesleklerden, farklı 
bilim dallarından düşünen insanları bir araya getirmeli ve gerçek bir beyin fırtınası 
yapmalıyız, öyle değil mi? (Tatiana: Harika!) 
 
Evet, inkar edenler ya da, özür dilerim, bilincin hakimiyeti altında olanlar dahil 
edilmeyebilirler, bu düşünürler grubunda onlara ihtiyaç yoktur. Neden? Çünkü beyin 
fırtınası olduğu zaman, bir grup olduğu zaman, eğer bir hedefleri varsa, hemen bir tür 
muhalefet bunu ortadan kaldırır... Bilirsiniz, grupta “Hayır, başaramayacağız” diyen 
biri, şüphe duyan biri ortaya çıkar. O ne ekiyor? Şüpheler. Bu kendini kontrol 
edemeyen bir insan, bu sıradan küçük bir hayvan, tembel küçük bir hayvan. Bu 
nedenle bu tembel küçük hayvan böyle bir grubun ötesinde kalmalıdır. Öyle değil mi? 
 
Tüm bilim adamlarımız bir araya gelip, ne pahasına olursa olsun en kısa sürede 
gezegenimizi kurtarmak için bir çözüm bulmak için bir görev üstlendiği zaman, ama 
önceden tek bir uygarlık olmamız şartıyla, yani tüketici formatımızı yaratıcı formata 
değiştirmemiz şartıyla, o zaman bana inanın dostlar, bir çözüm olacak. Çözümü 
bulacağız. Bu tür enerjilerin ne olduğunu bulacağız. Deyim yerindeyse, onları 
belirlemenin yollarını bulabileceğiz ve elbette onlarla çalışabileceğiz. Böylece, bize 
gelen etkiye eşit bir karşı koyabileceğiz. Bu zor değil ve bu gerçekçi. Bu sıradan 
fiziktir. 
 
Tatiana: Biliyorsun, 20 nci yüzyılın başlarına geri dönersek, kişisel tahminlerimizin, 
kollektif tahminlerimizden ne kadar kötü olduğu üzerine bir araştırma vardı. 
 
İgor Mihayloviç: Şu şekilde söyleyelim, "Hangisi daha etkili?" 
 
Tatiana: Hangisi daha etkili, evet.  
 
İgor Mihayloviç: Dünyanın en zeki insanı tahmin yaptığında ve aynı konuyla 
ilgilenen bir grup insanı bir araya getirdiğimizde hangisi daha doğru olur? Grup her 
zaman daha doğru olacaktır. (Tatiana: Evet). Çok daha fazla. Tahmin yapan en zeki 
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insan, deyim yerindeyse küçük bir yüzdeyi doğru tahmin edebilir… Bir finans 
meselesini ele alırsak (elbette, onu manipüle edenleri almazsak), uzun vadeli bir 
tahmin yaparız, örneğin, (Tatiana: pazarlar)... evet, pazarlar üzerine, sadece ekonomi 
sorunu üzerine. Bugünlerde bu trend (Tatiana: Evet), şimdi kullanılıyor ve bu kadar 
üst düzey uzmanlarımız var ve tahminlerini yapıyorlar. Bir kere bir şeyi doğru tahmin 
ettiler ve onlar otorite figürleri. Sadece izliyorum ve yaptıkları hatalara bakıyorum. 
Tahminlerde bulunan uzman gruplarının beyin fırtınası yaptığı şirketlere bakıyorum ve 
tahminleri %80'e kadar doğru. Ekonomi başta olmak üzere finans konularını 
düşünürsek çok yüksek bir oran. Bireylere gelince, yüzde ellinin çok altında, yani 
yanlışlar. 
 
Tatiana: Ayrıca 20. yüzyılın başlarında 800 kişi bir boğanın ağırlığını belirlemeye 
çalıştı. Bunu bireysel olarak yaptıklarında çok büyük bir yanlışlık vardı, bazen gerçek 
rakamdan çok uzaklardı, ama bu boğanın ne kadar ağırlığa sahip olduğuna dair 
ortalama bir tahmin yaptıklarında ve tüm cevapların ortalamasını aldıklarında, rakamın 
inanılmaz derecede doğru olduğu ortaya çıktı, neredeyse %0,08'lik bir sapma vardı. 
Herkesin bütün hakkında çok fazla bilgisi var. Yani tüm bu çabaları birleştirdiğimizde 
en verimli ve doğru olan biziz. 
 
İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, hepimizin bilinci var. Herkesin bilinci bütünün bir 
parçasıdır. Bir tür bilinç egregoru oluşur, adını ne koyarsak koyalım: o güçlüdür, 
akıllıdır, bir şeyleri tahmin edebilir, vb. Ama her birimizin de bir Şahsiyeti var. 
Karşılaştırırsak... Basitçe söyleyelim: Bilincin egregoru ve Şahsiyetin egregoru, yani 
Şahsiyetin nereden kaynaklandığı. Ve Şahsiyet seviyesinde, özgür insanlar 
seviyesinde, gerçekten ruhsal olarak özgür insanlar seviyesinde birleşirsek, o zaman bu 
alan yapıları (onları anlamak için öyle diyelim) - bilincin egregoru ve Şahsiyetin 
egregoru - bunları karşılaştırmak imkansızdır. Neden? Çünkü Şahsiyetin egregoru 
sonsuz ve ebedi olacaktır. Bilincin egregoruna gelince, onu bu sonsuzlukta onu 
bulmayız bile. Neredeyse hiçbir şeydir.  
 
Yani, bir bütün olarak insanlık olarak, tam olarak manevi veçhelerde birleşirsek 
(arkadaşlar, dini veçheleri söylemiyorum, manevi veçheleri söylüyorum ve aradaki 
fark çok büyük, dinlere hakaret yok, bu doğru), o zaman yeteneklerimiz sınırsız, 
gerçekten sınırsız olur. Neden? Çünkü manevi veçheler tamamen insani değerlerdir, 
buraya gelen tüm peygamberlerin sözünü ettiği şey budur. Daha sonra, onların Bilgisi 
dinlere dönüştürüldü ve yine tüketici bir formatta uygun organizasyonlara 
dönüştürüldü. Din ve maneviyat arasındaki fark çok büyüktür ve aslında neredeyse 
hiçbir ortak noktaları yoktur. Özür dilerim, ama bu doğru. 
 
Şimdi hakikatin zamanıdır ve gerçeği söylemenin zamanı gelmiştir. Dinlerde de özgür 
ve ruhsal olarak özgürleşmiş çok iyi insanlar var. Ama ateistler arasında bile çok iyi 
insanlar var, ruhsal olarak özgür olanlar da dahil. Bu nedenle, insanları şu ya da bu 
dine, mezhebe ya da örgüte mensup olmalarına ya da diyelim ki tüm örgütlerden ve 
zihniyetlerden tamamen özgür olan kişilere göre ölçmemelisiniz. İnsanlar 
insanlıklarıyla ölçülmelidir. Öyle değil mi? (Tatiana: Evet.) 
 



Bugün itibarıyla, aslında öyle bir anlayış geliyor ki (konferansta doğru bir şekilde dile 
getirildi), artık insanların kahramanlar ve işbirlikçiler (düşmanın yanında çalışanlar, 
düşmana hizmet edenler) olarak ayrılması gerekiyor. İklim gerçekten düşman. Ve 
arkadaşların hepsini nasıl dile getirdiklerini gerçekten beğendim. Aferin! Açık, net ve 
konuya yönelikti. Bu, bugünün gerçekleriyle çok fazla rezonansa giriyor. 
  
Şu ana kadar iklimin bizden ne kadar esir aldığına, ne kadar evimizi yıktığına, ne 
kadar toprakları elimizden aldığına bakarsak, buna karşı hiç karşı çıkmadık. Bu 
gerçekten böyle. Biz insanlık olarak bu iklime karşı en azından birşeylere karşı çıkmak 
için tek bir adım atmadık. Evet, bir şeyle savaşmaya çalışıyoruz, sözde CO2 veya 
başka bir şey, ama bu aslında… Pekala, arkadaşlar, olgun olalım. Bu oyunlara devam 
etmemiz için durum uygun değil. Bunu zaten herkes çok iyi anlıyor. Özür dilerim, 
konferansın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olanların üzerinden neredeyse bir hafta 
geçmişti. Ölen insanlar için çok üzülüyorum. Evlerini kaybedenlere çok üzülüyorum. 
Ve inanın ne yazık ki… 2021 yılı bitti ve 2022 yılı başladı. Geçen yıl zordu, ama bu 
yıl daha iyi olmayacak ve bundan sonra ne olacağını kendimiz anlıyoruz. Elimizde bu 
görünen umutsuzluğun, bu kapalı kapının anahtarı var. Peki bunu neden 
kullanmıyoruz? Basit bir soru. Sonuçta, bu bizim hayatımızı ilgilendiriyor. Bu 
gerçekten böyle. Bu bizim hayatımız. 
 
İnsanlığın kalmasını istiyor muyuz? Özür dilerim, çocuklarımızın, torunlarımızın, 
torunlarımızın torunlarının var olmasını istiyor muyuz? Yoksa “Yaşadık, bu kadar, 
artık diğerleri yaşamayı bırakabilir” gibi tarihi kendimizde sonlandırmak mı istiyoruz? 
Gerçekten insanlık olarak bu kadar kötü müyüz? Eğer bu doğruysa, hiçbir şey 
yapamıyorsak, sadece özür dilerim, kötülük yapıyor ve birbirimize kötü davranıyorsak 
- peki, o zaman evet: o zaman bu anahtarı kullanmayacağız ve beklenen şey olacak. 
Çünkü şu anda dünyada olup bitenlere makul bir şekilde bakarsak, tüketici 
formatımızda, yalanların baskın olduğu, tekrarlamak bile istemediğim o kadar çok 
pisliğin olduğu yerde… 
 
Bir düşünün, bugün itibariyla, günümüz dünyamızda 40 milyondan fazla köle… 40 
milyon insan esaret altında, çocukların sömürüldüğü, insanların açlıktan öldüğü 
yerlerde. Aç olanlar bir yana, yoksul insanların bile olmamasını sağlayacak teknolojiye 
ve yeteneklere sahip olduğumuzda bu gerçekten doğru mu? Bugün itibarıyla birçok 
hastalığı yenebilecek teknolojiye ve yeteneğe sahibiz, ama bundan vurgun yapmaya 
devam ediyoruz. Arkadaşlar… Biliyorsunuz, içimden konuşmak gelmiyor. Neden 
içimden konuşmak gelmiyor? Çünkü bir düşünce geliyor: “Belki de bu dünya 
kapatılmalı? Belki de hiçbir şey yapmamalıyız? Belki de artık hiçbir şey yapamıyoruz? 
Belki de biraz bekleyip her şeye yeniden başlamalıyız?” 
 
Ama öte yandan, bu dünyada kaç tane harika insan olduğuna, kaç tane gerçek 
kahraman olduğuna ve her birinin önünde ne tür beklentilerin açıldığına bakarsak. Siz 
“evet” olduğunu hissederken, kendi düşüncenizin, “hayır” diyen bilincinizin üzerinden 
geçmelisiniz. Bunun gerekli olduğunu hissediyorsunuz. Bir adım atın - ve dünya 
değişir. Adım atan çok insan var. Ve bu umut veriyor. Şimdiye kadar sadece bu, çok 
uzun zaman önce sona ermiş olabilecek dünyamızı kurtarıyor, ama o devam ediyor. 
Aslında modern zamanların gerçek kahramanları olan böyle insanlar sayesinde devam 



ediyor. Ve bu kahramanların her geçen gün daha fazla olması, insanların gerçekten 
anladığı, idrak ettiği ve boş boş oturmak yerine harekete geçmeye başlaması harika. 
Bu muhteşem. Dünyanın uyanıyor olması muhteşem. Bu, bir şans ve beklenti 
olduğunu ve her şeye rağmen bunu kullanmamız gerektiğini gösteriyor. 
 
Evet, tam  şu anda her şey, sözde “insanlık” ile Dünya projesinin kapatılması 
gerektiğini gösteriyor. Ama, bu fikre katılmazsak, aslında bu noktayı değiştirebiliriz. 
Ve tüm mantıklı insanların buna katılmadığına inanıyorum, öyle değil mi? 
Katılmazlar. Yani her şey bizim elimizde arkadaşlar. Her şeyi yapabiliriz. Birlikte 
olduğumuzda her şeyin üstesinden geliriz. Ve bu 2022 yılının karşı gelmemizde bir 
önceki yıldan çok daha başarılı olacağını ve insan olduğumuzu kanıtlayabileceğimizi 
düşünüyorum. Zamanı çoktan geldi. Uyanma zamanı. 
 
Tatiana: Doğrusu, bitmiş olan bu yıl bir çok olgun, büyümüş insan olduğunu gösterdi 
(İgor Mihayloviç: Evet). Bu arada, olgunluğun işaretleri, her şeyden önce, sorumluluk 
ve inisiyatif olma yeteneğidir (İgor Mihayloviç: Doğru). Ve doğru bir şekilde 
söylediniz, kahramanların saflarının nasıl genişlediğini ve güçlendiğini görüyoruz,  ki 
bu sevinç getiriyor. İnsanların sessiz kalmaması, yaşanan sıkıntılara kayıtsız 
kalmaması gerçekten hayranlık ve sevinç uyandırıyor; kendi geleceklerine ve yakın ve 
sevgili insanlarının geleceğine kayıtsız değiller. 
 
İgor Mihayloviç: Yine de, yakın ve sevgili insanlarınızın geleceğine nasıl kayıtsız 
kalabilirsiniz? Kendinizi ilgilendiriyorsa sorun yok… Oysa, yine “kendinizi 
ilgilendiriyorsa sorun değil” ne anlama geliyor? Sonuçta, her birimiz kendimiz için mi 
savaşıyoruz? Bu doğru değil mi? Pek çok insan tüm yakınlarını ve sevdiklerini 
umursamaz çünkü ruhtaki bir insan bilinçte olan birinden farklıdır. Ve bilinç hakim 
olduğunda, kişi bir egoisttir, o bir canavardır ve aşağılık işler yapmaya hazırdır. 
 

Biliyorsunuz, basit bir örnek vereceğim. Sert, ama gerçek. Bir çocuktan daha değerli 
ne olabilir? Ya da yakın ve sevgili bir insandan daha değerli ne olabilir? Ama, 
vurguluyorum, insanların çoğunluğu, bencillik ve bilinç tarafından yönlendirilen 
hemen herkes, yakın ve sevgili bir insan için, hatta çocukları için bile canını vermezdi. 
Yine de, neden böyle? Şimdi birçok kişi, “Hayır, verirdim” diyecek. Dostum, gerçek 
bir durumu hayal et ve gerçeğin ne kadar acımasız olduğunu keşfedeceksin. Neden? 
Çünkü dünyada insanların kendi hayatlarını seçtiği pek çok durum vardı. Ve bu üzücü. 
Soyumuz için savaşmamamız bile üzücü. 
 

Ama insan kendi bilincinden, en azından kendi bencilliğinden biraz özgürleştiğinde, 
gerçek Hayatın ne olduğunu anladığında (ki o Hayat burada değil), o zaman çok şey 
yapmaya hazırdır. Bu ömrünü insanlara hizmet etmek, herkese hizmet etmek için verir. 
O zaman bu dünyadaki herhangi bir insan, herhangi bir Şahsiyet ona yakın ve 
sevgilidir ve o Şahsiyet için kendi hayatını verir. Ve günümüzde bu tür insanlardan 
daha fazla olması harika. Evet, hala birçok egoist var. Evet, diyelim ki kendi 
bilinçlerinin kıvrımları arasında kaybolmuş birçok insan var. Bu durum çabuk geçer ve 
çok kolay iyileşir, bana inanın. Sadece biraz zaman - ve iklim bunu gösterecek. Bizim 
için asıl şey, bunu zamanında yapmamızdır. Ana nokta bu. Oysa diğer her şey mevcut 



olacak: hem yeni beklentiler hem de yeni bilgiler. Her şey olacak. Her şey seçimimize 
bağlı. Öyle değil mi? 
 
Tatiana: İyilik yapmak için acele etmeliyiz.  
 
İgor Mihayloviç: Doğru. Ve birçok insanın olması ve her geçen gün daha fazlasının 
ortaya çıkması şimdiden sevindirici, neşe ve ilham verici; bu bencillik ve tüketim 
formatı çöküyor, herkesin kafasına dayatılan bu yalanların formatı. Şimdi, giderek 
daha fazla gerçek dile getirilirken, bir tür yanılsama içinde bir yerde olmak yerine, 
giderek daha fazla insan özgür, gerçekten özgür hale geldiğinde, dünyaya bakmak 
daha hoş hale geliyor. Bu muhteşem. 
 

Tatiana: Çünkü gerçek Hayatın ne olduğunu hissediyorlar ve kendi içlerinde ve diğer 
insanlara buna değer veriyorlar.  
 
Igor Mikhailovich: Bu en harika nokta. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün çok şey 
konuşacak, çeşitli konuları tartışacaktık. Ama bana öyle geliyor ki en önemli ve 
değerli şey Tatiana'nın az önce söyledikleri. Bunu hissettiğiniz zaman, bu Hayat, 
mutluluk ve neşedir. Bana göre bu en önemlisi. Hayattan daha önemli ne olabilir? 

 

Biliyorsunuz, hatta şu şekilde söyleyeceğim: Bu dünya yıkılsa bile - evet, bu gerçekten 
çok üzücü. Ama sen, dostum, şu anda Hayat kazanırsan, gelecekten de korkmana 
gerek yok. Bu harika değil mi? Basit bir soru. Hayatı kazanmak için, içinizdeki bu 
alevi tutuşturmak için. Ve sen de bu alevi paylaşırsan ve diğer insanlarda 
tutuşturursan, bedenlerini kaybetmelerine rağmen onlar da diri kalır ve bu hayali 
dünya yok olur. Dünyanın var olup olmaması önemli değil. O geçicidir. Nasılsa yok 
olacak. Bu kaçınılmaz. Er ya da geç. Maddi olan her şey geçicidir. 
 
Bu yüzden, Ebedi olanı kazanma şansımız olduğunda, onu kaçırmamalıyız. Bu herkesi 
ilgilendiriyor. Hayatı kaçırmamalıyız. Bundan başka, onu elde etmek çok kolaydır - 
kişi şeytana hizmet etmeyi bırakmalıdır. Ve bu gerçekten böyle. Sevgiyi, mutluluğu 
kazanmak ve insan olarak, özgür bir insan, mutlu bir insan olarak yaşamaya başlamak 
için. 
 
Ve özür dilerim, ne mutluluğu ne de Hayatı, gerçek hayatı hiçbir dış faktör 
etkileyemez. Bedeninizin hasta veya sağlıklı olmasına bakılmaksızın - bunun hiçbir 
etkisi yoktur. Bu farklı bir şey. Beden zaten ölümlüdür. Her insanın bedeni ölümlüdür. 
Her bir madde er ya da geç yıpranır ve yok olur. Oysa Hayat sonsuzdur. Her insanda 
yıpranması imkansız bir şey vardır - o bizim ruhumuzdur. O ebedidir. Ve biz 
Şahsiyetler olarak Sonsuzluk ile birleşebilir ve Hayat kazanabiliriz. Ama bunun için 
küçük bir adım atmalıyız - sadece sevmeye başlamak için. 
 
Dostlarım, bu olumlu ve neşeli not ile bugün toplantımızı bitirmemizi öneriyorum. 
Bilirsiniz, aslında iyi bir şey ortaya çıktığında içeride bir şekilde iyi hissettirir. Her 
birimizin içindeki bu iyiliği ve güzelliği ortaya çıkaralım! İçimizde mümkün olduğu 
kadar çok Sevgi geliştirelim ve bunu birbirimizle paylaşalım! Basit bir şeyle 



başlayalım. Birbirimizi sevelim. Bizimle olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. 
Teşekkürler! 
 
Tatiana: Teşekkür ederim!    

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim.  
 
Zhanna: Çok teşekkür ederim! Okyanus, damlacıklarına tek bir bütünün parçaları 
olduklarını hatırlatacak şekilde ses çıkarır. 
 

İgor Mihayloviç: Öyleyse, dostlar, tek bir bütün olalım. Teşekkürler!  
 
 
 


