
Geleceğin Anahtarları 
 

İklim durumunu nasıl dengeleyebilir ve insanlığı nasıl kurtarabiliriz? Bundan 12.000 

ya da 24.000 yıl önce yaşamış geçmiş uygarlıklar da benzer hızlı iklim 

değişiklikleriyle karşılaştılar mı? Eserlerinde ya da yazıtlarında bu karmaşık konulara 

teknolojik yanıtlar bırakmışlar mıdır? Bir gözlem bilimi nasıl bir yaratım bilimine 

dönüşebilir? Tüm toplum nasıl dönüştürülebilir ve yüksek düzeyde teknolojik gelişime 

sahip birleşik bir insan uygarlığının ilk evrimsel aşamasına nasıl girebilir? 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün Sayın İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. 
 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki video için çok teşekkür ederim çünkü Yaratıcı 

Toplumu inşa etme yolunda olan herkese büyük bir ilham veriyor. Dostça 

kucaklaşmanız için de özel olarak teşekkür ederim çünkü bu inanılmaz derecede 

dokunaklı ve çok ama çok karşılıklı. 

 

Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, dostlarımız Yaratıcı Toplumun aynı zamanda gerçek 

dostlardan oluşan bir toplum, her zaman başkalarının sevincine ve sıkıntılarına karşılık 

veren insanlardan oluşan bir toplum olduğunu daha şimdiden gördüklerini, 

hissettiklerini ve anladıklarını belirttiler. Ve Yaratıcı Toplumu inşa etme süreci kişinin 

kendisini, katılımcıların kendilerini büyük ölçüde değiştirir, çünkü aslında düşünceleri 

de değişir, çünkü artık kimseden bir şey beklemezler, ama kendileri hareket ederler, ilk 

adımları kendileri atarlar ve verme modunda çalışırlar. Buna ek olarak, çeşitli 

önyargılardan ve yanıltıcı desteklerden özgürleşme gerçekleşir. Ve kişi her gün 

kendine başka bir soru sorar: "Kime destek oldum? Kime yardım ettim? Bugün diğer 

insanlara, yakınlarıma ve sevdiklerime yardım etmek için ne yaptım?" 
 

Genel olarak konuşmak gerekirse, Yaratıcı Toplum projesine katılım süreci aslında 

kişinin korkularının ve bazı içsel zayıflıklarının üstesinden gelmesiyle de ilgilidir. 

Örneğin, arkadaşlar ilk adımları atmaya başladıklarında, cesaret ettiklerinde ve artık 

ürkekçe değil, daha cesurca hareket ettiklerinde, içlerinde büyük bir güçlenme, büyük 

bir güven ve muazzam bir Ruh Gücü hissettiklerini belirtiyorlar. Ve hemen Ezoosmos 

kitabındaki şu sözleri hatırladım: "Cesaret Ruhun Gücünü doğurur, Ruhun Gücü 

Birliği destekler. Birlik Gücü on kat büyütür, Birleşik Ruh döngüyü değiştirir." Ve bu 

tam olarak bizim, tüm insanlığın şu anda ihtiyacı olan şeydir - tam olarak bu döngüyü 

değiştirmek. 
 

Anlaşıldığı üzere, her şey böyle sıradan insanların cesaretiyle başlıyor. Her ne kadar 

bilinç farklı bir resim çizse de, bir tür becerikli durumu beklemeniz gerektiğini, içsel 

bir ilhamı beklemeniz gerektiğini söylüyor, çünkü projenin diğer katılımcılarına 

bakıyorsunuz ve onlar böyle bir coşkuyla hareket ediyorlar. Oysa gerçekte her şey 

insanın küçük bir seçimiyle başlıyor, öyle değil mi? 



İgor Mihayloviç: Evet. Her şey bir seçimle başlar. Ve burada, diyelim ki, kişinin ilk 

adımı atmasını engelleyen veya önleyen şeyin ne olduğunu anlamak çok önemlidir, 

dostlar. Pratik olarak her yolda, ama Yaratıcı Toplumu ele alırsak, bu durumda aşama, 

deyim yerindeyse, herkesi bilgilendirmektir ve bu durumda kişinin ilk adımı atmasını 

gerçekten engelleyen şey, nesilden nesile onda geliştirilmiş olan ve diyelim ki 

neredeyse her birimizde kök salmış olan korkusu, köleleştirilmesidir. 

 

Bu nedenle, bu ilk adımı atmak ve şüphelerden kurtulmak son derece zordur. İşte bu 

yüzden insanlar oturup Kutsal Ruh'un kendilerine inmesini ve onları Güç ile 

doldurmasını beklerler ki ortaya çıkıp konuşabilsinler. O gelmeyecek. Neden biliyor 

musunuz dostlarım? Çünkü Güç insanlara sadece harekete geçtiklerinde verilir. Aslına 

bakarsanız, en büyük sır budur - bu Ruhla, bu Güçle dolmak bazı insanların üzerine 

iner ve diğer insanlar onları gördüklerinde, bu ilhamı, bu dolmayı, insanlar sizi 

dinlediğinde, onlara bir şeyler iletebildiğinizde vb. beklemeleri gerektiğini düşünmeye 

başlarlar. Örneğin, pek çok kişi şöyle der: "Dışarı çıktım ve insanlarla konuşmaya 

başladım ama beni dinlemek istemiyorlar. Peki ne yapmalıyım?" Doğru mu? Ve işte 

bu, coşku kaybolur. Bu arada, coşku en önemli şeydir. Coşku nedir? 
 

Tatiana: İçimizdeki Tanrı. 
 

İgor Mihayloviç: Aynen. 
 

Tatiana: İnsanın içinde. 
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Yunanca'dan "Tanrı içinizdedir" olarak çevrilmiştir. Her 

şeyin ne kadar basit olduğunu görüyor musunuz? Bu yüzden önce onun ortaya çıkması 

için coşku göstermelisiniz. Gerçekten de her şey çok basit. Evet, kesinlikle dışarı 

çıkmak istediğinizi anlıyorum, örneğin komşunuza bir şeyler anlatmaya başlayın ki 

komşunuz sizi dikkatle dinlesin ve diğer her şey. Ve sadece, bilirsiniz, komşunuza 

gelip "Dinle, Yaratıcı Toplum hakkında bilgin var mı?" dediğinizde değil. O da "Git 

başımdan, şu anda vaktim yok" dediğinde, işte o zaman hevesiniz kaçar. Öyle değil 

mi? Peki, Tanrı bir insanın içinde nasıl yok olabilir? Basit bir soru. Dolayısıyla aslında 

onun içinde Tanrı yoktu. Oysa Tanrı oradaysa, hiçbir yere gitmeyecektir. Ama ilk 

adımlarla başlamalısınız arkadaşlar ve ilk adımlar hedeftir. Eğer kişi kendine bir hedef 

koyarsa, eğer bu hedefi çoktan oluşturmuşsa, o zaman hiçbir korku onu geri tutamaz 

ve diyelim ki komşusuyla yaptığı ilk konuşmalarda hiçbir başarısızlık onu hayal 

kırıklığına uğratamaz. Bir insan için en önemli şey kim olduğunu anlamak ve hedefini 

belirlemektir. Eğer gerçekten özgür olmak, köle olmayı bırakmak ve gerçek içsel 

özgürlüğe kavuşmak istiyorsa, o zaman neye ihtiyacı vardır? İlk adımı atmak ve bu 

adım üzerinde durmamak, o zaman her şey gelecektir. 

 

Evet, ilham almak ve coşkuyla dolup taşmak istediğinizi kesinlikle anlıyorum, o 

zaman her şey kolay ve basit elbette, ama buna gelmeniz gerekiyor dostlar. Bu yüzden 

ilk adımları atmaktan korkmayın. Başarısız olsalar bile, insanlar sizi dinlemese bile. 

Ama size bir tavsiye daha: sizi dinlemeyenlerle zamanınızı boşa harcamayın. Değil 

mi? (Tatiana: Evet, daha ileri gidin) Daha ileri gidin; çok fazla insan var. Biz 8 milyar 

insanı bilgilendirmeliyiz. 



Sadece küçük bir fenomenin nerede saklı olduğuna bakın: komşunuzla Yaratıcı 

Toplum hakkında konuşmaya başladınız, ama o sizi dinlemek istemedi. Eğer sinirlenip 

eve gittiyseniz - en azından bir süreliğine sizin için ve belki de tüm insanlık için her 

şey kayboldu diyelim. Değil mi? Ama bunun tek nedeni dünyanın nasıl düzenlendiğini 

anlamamanızdır, dostlar, işte bu yüzden hayal kırıklığına uğruyorsunuz. 
 

Bu dünyanın nasıl düzenlendiğini ve diğer her şeyi derinlemesine incelemesek ve 

sadece insani bir perspektiften baksak bile. Komşunuzla konuştunuz, sizi dinlemek 

istemedi; hatta sizi kovmuş, gülmüş ya da başka bir şey yapmış olabilir, bu yüzden 

arkanızı dönün ve ilerleyin. Başka bir komşunuzla, tanıdıklarınızla, yabancılarla 

konuşun, elbette sizinle tartışacak ve bunun imkânsız olduğuna sizi ikna edecekler 

olacaktır, ama sizinle aynı fikirde olanlar da olacaktır arkadaşlar. Yine de önemli olan 

ne biliyor musunuz? Sizi kabul etmeyen ya da sizinle konuşmak istemeyen herkeste 

zaten izinizi bıraktınız; ancak onlar Yaratıcı Toplum olduğunu duydular. Sizin gibi on 

kişiyi daha gönderebilirler, ama dinleyecekleri bir on birinci gelecek ve sonunda 

komşunuz sizin için de dahil olmak üzere çok ciddi ve iyi bir yardımcı olabilir. 
 

Bazen öyle insanlar vardır ki, diyelim ki kendi küçük hayatlarına o kadar 

gömülmüşlerdir ki, bir adım öteye geçip köle olduklarını bile anlayamazlar. Sistemin 

kendisi, kitle iletişim araçları, ebeveynleri ve çevreleri, yani yaşam koşulları insanları 

bir hamamböceği gibi güneş ışığını göremeyecek kadar süpürgeliklerin altına itmiştir. 

Böyle bir insan bu dünyada yalnız olmadığını anlayamaz. Her şeyden önce bir insan 

olduğunu anlayamaz. Ve bir insan olduğu için Kutsal Ruh'a da erişebilir, yani güç ve 

coşkuyla dolabilir ve bu dünyadaki herkes için çok şey yapabilir çünkü eğer siz 

kendiniz Kutsal Ruh'la dolarsanız, dostum, bunu başkalarına da aktarabilirsiniz. 
 

Evet, herkes O'nu algılayamaz. Dini terimleri kullanırsak, diyelim ki bir iblis 

tarafından kontrol edilen bir insan tarafından O nasıl algılanabilir? Bir iblis bir insan 

üzerinde egemenlik kurduğunda, böyle bir insan Kutsal Ruh'u kabul edebilir mi? 

Hayır. Neden? İblis buna izin vermeyecektir, sonuçta orada patron kendisidir. Ama o 

insanın Benliği (Şahsiyeti), insanın kendisi her durumda hissedecektir, yanında olan 

Kutsal Ruh'u hissedecektir, O'nun çırpınışını, bunu hissetmemek mümkün değildir. 
 

İblis öfkeli hale gelse bile, insanın dikkatini çok fazla dağıtmaya başlasa bile, evet, kişi 

olumsuz bir duyguya kapılabilir veya nefretle dolabilir, bir tür, evet, "sıradan 

mezhepçiler veya küreselciler sonunda hayatımı mahvetmek için yeni bir şey icat 

ettiler". Öyle değil mi? Böyle pek çok insan var. Ama neden böyleler? Çünkü böyle 

bir hayatları var. Çünkü onları yöneten iblis onları ve hayatlarını, affedersiniz, dışkıya 

dönüştürmüştür. Bu nedenle, bu kişi nereye giderse gitsin, her yerde gördüğü tek şey 

dışkıdır. Neden mi? Çünkü kendisi de bu hale gelmiştir. Anlıyor musunuz? Ama o 

aslında bir insan. 
 

Elbette böyle bir insanla konuşmak hoş değil ve böyle insanları durdurup ikna etmeye 

gerek yok. Ona anlatmaya çalışmış olman yeterli, dostum. Ve daha önce de 

söylediğimiz gibi, on kişiyi gönderecek ama on birinci kişiyi dinleyecektir. Bu ona 

sadece iblisten kurtulup insan olmasına yardım etmekle kalmayacak, aynı zamanda, 



tekrar söylüyorum, eğer isterse, Hayatı bile kazanmasına yardımcı olacaktır. Her şey 

mümkündür. 
 

İşte bu yüzden, bizim için başarısız gibi görünseler bile, eylemlerimizin sonuçlarını 

görmeyiz. Neden? Size basit bir örnek vereceğim, yine komşunuzla iletişiminizi ele 

alalım. Kişi komşusuyla konuşmak, ona Yaratıcı Toplum hakkında bilgi vermek için 

dışarı çıkar, ilham alır çünkü bunun iyi bir şey olduğunu bilir. Komşusunun pek çok 

sorunu olduğunda komşusuna gelir. Değil mi? Ve diyelim ki, sorunlarına ek olarak 

kafasında bir de iblis var ve bu kişiyi hemen reddediyor (Tatiana: Biraz yanlış bir 

zamanda geldi). Kesinlikle doğru. Diyelim ki beş dakika sonra ya da beş dakika önce 

gelseydi, belki komşusu o kişiyi dinlerdi ama dinlemedi, o an en uygunsuz andı. Ama 

her durumda bilgi komşuya ulaşmıştır ve istese de istemese de bunu düşünmeye 

başlayacaktır. Evet, öfkeyle de olsa, iblisin diktesi altında da olsa, bu bilgiyi çoktan 

almıştır. İblis zayıflamıştır ve bu kişi de aynı coşkuyu kazanabilir. 
 

Tembelliğini bir kenara bırakır, internette bir yerlere göz atar ve okur, sonuçta 

komşusunun neden kendisine gelip Yaratıcı Toplum hakkında bir şeyler anlatacak 

kadar deli olduğunu merak etmektedir, hatta o şeytanın diktesi altında bile, kim 

olduğunu kontrol etmek için: bir küreselci, bir mezhepçi ya da sadece bir deli. Ve tam 

olarak Yaratıcı Toplumun bu bilgi alanına girdiğinde, bu dünyanın ne kadar güzel 

olduğunu görebilecek ve bu da onu şeytanın onu içine sürüklediği her şeyden, diyelim 

ki ev köleliğinden kurtarabilecektir. Öyle değil mi? 

 

Bir adam eve geldiğinde bile yapacak çok işi vardır, üstelik işten eve gelmiştir. Bu 

arada pek çok insanın zor ya da diyelim ki sinir bozucu bir işi var, yine de bu zor. Eve 

gelir, yorgundur ve dinlenmek ister, bu arada burada bir şey bozulmuştur, bir şeyin 

tamir edilmesi gerekir, bilirsiniz, her şey her zamanki gibidir. Bilirsiniz, ne zaman bir 

şey kırılsa, nedense hep yanlış zamanda kırılır. Peki, neden yanlış zamanda? İnsanı 

sinirlendirmek, onu daha da yere sermek, diyelim ki Yaşam arzusundan mahrum 

etmek, ona yaşamın boş olduğunu, bir sorun olduğunu göstermek ve onu hayal 

kırıklığına uğratmak için. Öyle değil mi? Ne de olsa şeytan şeytandır, bir uçtan 

diğerine gider: ya bir kişiye bir şey ifade ettiği, bulutlarda uçtuğu, göksel bir varlık 

olduğu vb. gibi bir yanılsama gönderir, ya da başka bir kişiye, tam tersine, şeytan onun 

bir köle, bir solucan ve hiç kimse olduğunu ve hiçbir şey yapamayacağını söyler, 

başka bir deyişle, kişiyi özünden mahrum bırakır.  
 

Tatiana: "Öyle ki, ne söylediğinizi düşünmeyesiniz ve Allah'ın Ruhu sizin 

aracılığınızla yayın yapsın." 

 

İgor Mihayloviç: Evet, aynen, "Ne diyeceğim? Ya şüphe etmeye başlarsam ya da 

başka bir şey?" Tanıdık bir tablo, değil mi dostlar? Pek çok insan bunu yaşar: "Beni 

duyacaklar mı, duymayacaklar mı? Bana gülecekler, itibarım zedelenecek." 

Arkadaşlar, kerberus evinizin arka bahçesinde. Açık konuşacağım: Kimin nasıl bir 

itibara sahip olduğu umurunda değil. Çok büyük bir iştahı var, bastırılamaz bir iştahı 

var ve ne yazık ki kerberos bir uzman değil, sadece ruh ve coşku dolu olanları 

seçmiyor, herkesi yutuyor. Bu nedenle, onu evinizden uzak tutmak için aptal olmayı 

bırakmanızı ve bir şeyler beklemenizi tavsiye ederim. Eğer dostum, yapabileceğin 



şeyin tüm önemini anlar ve bunu yapmazsan, sadece kendine zarar verirsin. Değil mi? 

Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyor musunuz? Ama ne yazık ki şeytan 

güçlüdür. 

 

Tatiana: Evet ve biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, şeytan genellikle insanlara "işe 

yarayıp yaramayacağı" ile ilgili düşüncelerini aktarır. Ancak tarihte bunun işe yaradığı 

durumlar da oldu (İgor Mihayloviç: Oldu). Sadece bu buz çekirdeklerine dayanarak 

döngüleri inceleyen arkadaşlarımız, bazı 12.000 yıllık döngülerin kül izleri tarafından 

daha net bir şekilde görülebildiğini, bazılarının daha az izlenebilir olduğunu açıkça 

izleyebildiklerini ve görebildiklerini söylediler, ama bu insanların başarılı olduğunu, 

iklim durumunu önceden dengelemeyi ve insanlığı, diyelim ki kendilerini kurtarmayı 

başaran uygarlıklar olduğunu gösterir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim, biz bu gezegendeki ilk uygarlık değiliz. 

Neredeyse tamamen yok olan uygarlıklar olduğu gibi, gezegenimizi terk eden 

uygarlıklar da oldu. Bu aslında yeni bir şey değil. Sonuçta, geçmiş uygarlıkların 

faaliyetlerinin izleri hala orada. Ve en ilginç olanı da, dikkatli bir şekilde ifade edelim, 

onların izleri, döngünün bile hayatta kalmamızı ve Yaratıcı Topluma, hatta İdeal 

Topluma ulaşmamızı engellemeyeceğinden nasıl emin olacağımıza dair talimatlar da 

içeriyor. Sonuçta, o çok... detaylara girmeyelim, diyelim ki gezegenimizde, geçmiş 

uygarlıkların çok fazla izi var. Evet, her şeyi bizim için çarpıtmaya, gizlemeye vb. 

yönelik girişimler var, ama biz özgür insanlarız, durumu mantıklı bir şekilde 

değerlendirebiliyoruz ve teknik ve bilimsel gelişme de dahil olmak üzere bu kadar 

ciddi bir gelişmeye ulaşan uygarlığımızın modern teknolojilerine rağmen, o zamanlar 

yapılanları yeniden üretemeyeceğimizi çok iyi anlıyoruz. 

 

Dolayısıyla, geçmiş uygarlıkların bize özellikle var olduklarının bir göstergesi olarak 

bıraktıklarına ek olarak - hiçbir yerde kaybolmayacak olan bu yapılar, birçok eser ve 

bu döngüde kerberus'a sadece sıkı bir tasma takmayı değil, aynı zamanda kısa bir 

tasma takmayı da başardığımızdan nasıl emin olacağımıza dair birçok gösterge var. 

Hepsi orada, dostlar ve bu doğru. 

 

Tatiana: Bir keresinde demiştiniz ki bir uygarlığa, insanlığa bir görev verildiyse (İgor 

Mihayloviç: Kesinlikle)... 
 

İgor Mihayloviç: Bunu şöyle ifade edeyim: İnsana ve insanlığa hiçbir zaman çözümü 

olmayan bir görev verilmez. Yani, her görevin her zaman bir çözümü vardır. Tek bir 

şey var, eğer bu kendi başımıza çözebileceğimiz küçük bir görevse, o başka. Ya da az 

sayıda insan gerektiren bir görev söz konusuysa, bu farklı bir konudur. Ama küresel 

bir görev söz konusu olduğunda ve tüm insanlığın ortak çabasını gerektirdiğinde, bu 

ciddi bir durumdur. Anlıyor musunuz? 

 

En karmaşık görev, bugünlerde olduğu gibi tüm insanlığın ortak çabasını gerektiren 

görevdir. Gerçekten de iklim değişikliği... artık herkes görebiliyor, biliyorsunuz, 

aptallar bile bunun ciddi olduğunu fark etmeye başladı. Evet, bir şekilde bunu bir iş 

haline getirmeye çalışıyorlar, bir şekilde bizi çok fazla korkutmamaya çalışıyorlar vs. 



Ama gerçekte, herkes zaten korkuyor çünkü bunun ciddi olduğunu, sadece bir vektör 

olduğunu, sonuçlarının ağır olacağını ve yüz yıl sonra değil, çoktan buna girdiğimizi 

anlıyorlar. 

  

Yani, bize vaat ettikleri "hala 80 ya da 100 yılımız var", artık o yıllara sahip değiliz ve 

herkes bunu anlıyor. Artık ekolojistler bile bize en fazla 10 yılımız olduğunu söylüyor, 

sadece ekolojistler değil, diğer uzmanlar da. Bize verilen zaman dilimi bu. Ama 

dostlarım, çıkmaz durumlar hiçbir zaman var olmaz. Neden? Çünkü Tanrı şeytan 

değildir, Tanrı merhametlidir ve her zaman elini uzatır. Biz onu iteriz çünkü şeytan 

ellerimizi Tanrı'ya doğru uzatmamızı yasaklar. Her şeyin ne kadar basit olduğunu 

görüyor musunuz? 
 

Bu durumda da aynı, evet, insanlar onlara söylediğimizde bizi duymak istemiyorlar, 

ama belki yanlış taraftan anlatıyoruz, ya da belki kişi o kadar aptal ki, bir tekrar ona 

yetmiyor, belki yüz kez anlatılması gerekiyor, o zaman anlayacak. Evet, yapılacak çok 

iş var. Ama bundan nereye kaçabiliriz? Biz aslında yaşamak istiyoruz. Değil mi? 

Görevlere gelince, onları çözeceğiz. Bizden kaçamayacaklar. Üstelik bunların hepsi 

sıfırdan yapılmıyor. Aslına bakarsanız, diyelim ki şeytan resmedildiği kadar korkutucu 

değil ve görev de göründüğü kadar zor değil. Bu doğru. 
 

Tatiana: İnsanların nasıl savuşturduklarını ve ne söylediklerini biliyor musunuz? Kişi 

modern bilime bakar ve yüzyıllar ve bin yıllar sonra bilim insanlarının maddenin 

sadece yüzde 5'ini bildiğini anlar. Fizik ve astrofizikteki her şeyin yüzde 95'i bir tür 

karanlık enerji ya da karanlık maddedir. Bu durumda, bir nesilden daha kısa bir süre 

içinde, karanlık enerjiyle başa çıkmamıza yardımcı olacak etkili bir çözüm bulmak 

gerekirken... 

 

İgor Mihayloviç: Tek bir nesilde bile değil. 
 

Tatiana: Daha az …   
 

İgor Mihayloviç: Burada çok fazla zamanımız yok. 
 

Tatiana: Bu nedenle, insanların kendisini bu kadar gözden düşürmüş olan modern 

bilime tam olarak inanmamalarını kesinlikle anlıyoruz. 
 

İgor Mihayloviç: Kendini gözden düşürmedi. Başka bir şeyle başlayalım. Şöyle 

söyleyeyim arkadaşlar: Kendini gözden düşüren bilim değil, insanlık kendini gözden 

düşürdü. Neden? Şu kadar bin yıldır varız ve henüz bir uygarlık değiliz. Anlıyor 

musunuz? Ve bizim bilimimiz, dürüst olalım, bizim bilimimiz gerçekleri gözlemleyen 

bir bilimdir. Bu bilim, deyim yerindeyse, mevcut olanı kullanır. Yaratan bir bilim 

değildir. Dolayısıyla, basitçe ifade edeyim, biz güce sahip değiliz. Şimdiye kadar 

enerjiyi manipüle ettik ve kullandık. Düşünen ve anlayanlar için cevap açıktır. Neden 

mi? Çünkü biz bir uygarlık değiliz. 

 

İnsanlık sadece bir uygarlık olarak evrimsel gelişiminin ilk aşamasına girdiğinde güce 

sahip olabilecektir. Peki, biz aslında bir uygarlık mıyız arkadaşlar? Tabii ki değiliz. 



Evet, anlıyorum, şimdi fiziğe az da olsa aşina olanlar açısından sorular gelebilir, nasıl 

yani: "Biz aslında gücün ne olduğunu biliyoruz, enerjinin ne olduğunu biliyoruz." 

Evet, dostlar, biz bunu bulduk ve fikirlerimizi böyle ifade ediyoruz, gözlemlediğimiz 

ve bir şekilde kullanmayı öğrendiğimiz şeyleri adlandırıyoruz, bu yüzden onları bizim 

için uygun olduğu gibi adlandırıyoruz. Öyle değil mi? Ama bu şeyler bizim onları 

gördüğümüz şekilde mi? İşte size basit bir soru. Değildirler. 
 

İnsanlığın şu anda karşı karşıya olduğu en ciddi sorunun cevabına gelince, şöyle 

söyleyeyim: cevap masanın üzerinde. Her şey çok basit. Evet, dünyadaki tüm bilim 

insanlarını bir araya getirmeliyiz. Evet, buna ihtiyaç var. Evet, tüm insanlık bir araya 

gelmeli. Hepimizin daha sonra hayatta kalabilmesi için dünyamızı değiştirmek 

zorundayız. Ama bu bir şart. Size basit bir örnek vereceğim. Sonuçta diyelim ki her 

milyar insanla birlikte her şey değişti; her milyar insan dünyamızı değiştirdi. Öyle 

değil mi? 
 

Tatiana: Evet, doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Yeni keşifler ortaya çıktı, her milyar insanla bilimde muazzam 

atılımlar yaptık. Şimdi yeni bir atılım yapmanın zamanı geldi. Ama en komik şey ne 

biliyor musunuz? Tek bir kişi bile yeni bir şey bulamadı. İşin en üzücü yanı da bu, 

dostlar. En büyük icatlarımızın hepsi var oldu, varlar ve var olmaya devam edecekler. 

Biz sadece bilgi satın alıyoruz. Bu konu hakkında çok konuştuk. 

 

Tatiana: Aklıma hemen İncil'den ayetler geliyor, güneşin altında yeni bir şey yoktur. 

Olmuş olan olacak olandır (İgor Mihayloviç: Elbette), yapılmış olan yapılacak olandır 

(İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru). Ve eğer birisi "Bakın, bu yeni" derse, bu doğru 

değildir çünkü bizden önceki çağlarda zaten vardı. 

 

İgor Mihayloviç: Birden fazla kez. Ve bahsettiğin soruya geri dönecek olursak, 

çekirdekler ve izler hakkında. Evet, diyelim ki kerberus'a sert bir tasma ve kısa bir 

tasma takmayı başaran uygarlıklar vardı. Bu birden fazla kez oldu. Peki o uygarlıklar 

başardıysa biz neden başaramayacağız? Basit bir soru. Öyle değil mi? Bizim de 

elimizde böyle bir fırsat var arkadaşlar. Biliyorsunuz, tekrar söylüyorum, bu sorunun 

cevabı masanın üzerinde duruyor. Size cevabın içinde saklı olduğu bir problem 

vereyim.  

 

Tatiana: Bu kadar açık mı? 
 

İgor Mihayloviç: Evet. bunun gibi. 
 

Tatiana: Devam edin. 

 

İgor Mihayloviç: Sonuç olarak, bu çok basit bir problem. Bir ton yüz dolarlık banknot 

hayal edelim. Hayal ettiniz, değil mi? Bu 100 milyon eder. Bir ton ağırlığında bir palet 

hayal edelim. Şimdi, bu bir ton doların içinden temel parçacıkları alalım. En ilginç şey 

ne biliyor musunuz, hepsi çok ince bir tıbbi iğnenin ucuna sığıyor. Yani tüm 



dolarlardan temel parçacıkları aldık ve onları en ince tıbbi iğnenin ucuna koyduk. 

Bunun ne kadar küçük olduğunu hayal edebiliyor musunuz? 

 

Size daha da fazlasını söyleyeyim. Tıbbi iğnenin en ince ucunda, dolarlardan 

çıkardığımız bu temel parçacıklara ek olarak, mütevazı bir şekilde söyleyelim, tüm 

futbolcular için, hatta sadece futbolcular için değil, tüm toplar, tüm evleri ve tüm 

futbol taraftarları için yer kalacaktır - bu iğnede parçacıkları için yer kalacaktır. Ve en 

ilginç olanı da iğnenin ağırlığının gramın milyonda biri kadar bile değişmeyecek 

olmasıdır. Hiç değişmeyecek, dolarlar ise basitçe yok olacak. Bunu hayal edebiliyor 

musunuz? Bir ton dolar. Aslında hiçbir ağırlığı olmayan temel parçacıklar alındı. 

İğnenin ağırlığını hiçbir şekilde arttırmadılar bile. 
 

Dolarların nereye kaybolduğunu sormuyorum, bu önemli değil. Ton nereye kayboldu? 

Arkadaşlar, basit bir soru. Bu sorunun cevabı aslında gezegenimizi kurtarmanın 

anahtarı. Gerçekten de öyle. Dahası, sadece kerberus'a sert tasma, kısa tasma ve diğer 

her şeyi takmamızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda çoğaltıcıların ve bilim-

kurgu yazarlarımızın bile tahmin edemediği pek çok benzersiz yeteneğin çalışmasının 

temelini oluşturacak. Gerçekten de öyle. 
 

Bilim-kurgu yazarlarımız bunu neden tahmin etmedi? Çünkü bugünlerde gerçekten de 

tüketim dünyasında yaşıyoruz. Bu gerçekten de tüketimci bir format. Her şeyi 

tüketiyoruz ve sadece tüketebileceğimiz kadarını manipüle ediyoruz, yani daha 

fazlasını değil. O elektriği de yine manipüle ediyoruz, enerji gibi. Enerjiyi manipüle 

ediyoruz. Ama güce sahip değiliz, onu kontrol edemiyoruz. Neden? Çünkü biz bir 

uygarlık bile değiliz, oysa güç yaratan bir şeydir, bilirsiniz, yoktan bir şey var eder, biz 

şimdi bunu yapamıyoruz. Gerçekten de temel bir problemi bile çözemiyoruz. 
 

Pek çok insan "Peki ya şunu, bunu ya da başka şeyleri yaratan bilim insanları?" 

diyecektir. Ama onlar ne yarattılar? Uçan makineler - tamam, yaptılar. Eskiler bize 

uçan makineler bırakmadı mı? Telefonlar, başka bir şey... Bu gerçekten evrimin 

zirvesi mi? Ve diyelim ki proto uygarlıklarımızdan, bu şeylerin daha önce var 

olduğuna dair bir ipucu yok mu? Yani onları biz mi icat ettik, yoksa bu bilgiyi satın mı 

aldık? Dikkatimizin gücü karşılığında, dikkatimizi bir hedefe yatırdığımız o yıllar 

boyunca, deyim yerindeyse onu elde ettik. Dikkatimiz karşılığında bu faydaları ya da 

bilgiyi ya da keşifleri, kim ne elde ederse etsin, daha sonra bunları topluma aktarmak 

ve aynı zamanda para kazanmak, ünlü olmak ya da başka bir şey için elde ederiz. Öyle 

değil mi? Ama tüm insanlığı düşünerek değil. Ve buradaki fark çok büyük. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, konuşmamız devam ederken, hala, bilincin 

izleyicilerimiz için belirlediğiniz soruna geri döndüğünü anlıyorum. Ve "kütle 

nerede?" sorusunun pek çok varyantını sunuyor. Ve bunun farkına varıyorsunuz... 

Yani, sizi sürekli bu noktaya geri getiriyor ve cevaplarla boğuyor. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Pek çok insanın, saygıdeğer dostlarımızın hemen saymaya 

başladığı konusunda size tamamen katılıyorum. Bu çok basit bir şey. Görüyorsunuz, 

eğer derinlemesine yaklaşmazsanız, ama modern fizikle bile bu kadar yüzeysel bir 

tanışıklık pozisyonundan, birçok cevap hemen geliyor. 



Tatiana: Doğru, bu muhtemelen bir şekilde bilgide ya da bir şekilde mesafeyi koruyan 

şeyde gizlidir. Evet, doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Ağırlık ve kütle vardır. Öyle değil mi? Evet. Şöyle söyleyelim: kütle 

ve ağırlık burada, bizim gerçekliğimizde (yani belirli koşullar altında) çakışır. Örneğin 

kütle kilogram cinsinden ölçülürken, ağırlık newton cinsinden ölçülür vs. Bir destek 

var, orada... (Tatiana: Desteğe hangi kuvvetle bastırıyor), evet, hangi kuvvetle. Oysa 

onu uzaya çıkarırsak, hepsi kaybolur ve bir ton nereye gitti, cevap bir şekilde açık ve 

masanın üzerinde yatıyor - nerede? Hangi masanın üzerinde? Bize mantığını söyleyin. 

Gerçekte, kurguda değil. Anlıyor musunuz? (Tatiana: Hangi masada?) Ve bu bir dil 

sürçmesi değildi. Bu sorunun cevabı bu masada, bu gömlekte, bu yüzükte ve 

bedenlerimizde yatıyor. Bunu her gün defalarca kullanıyoruz. Değil mi? 

 

Tatiana: Cevabın videomuzun yorumlarında olacağına dair bir umut var mı? 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, hayır. Neden? Çünkü bu soruya cevap verebilmek için tüm 

insanlık olarak dikkatimizi ve enerjimizi ihtiyacımız olan cevaba harcamamız 

gerekiyor. Dahası, bilim insanlarını aynı masada toplamamız gerekiyor, gerçek bilim 

insanlarını, bunu zaten konuştuk ve gerçek bir beyin fırtınası oturumu yapmamız 

gerekiyor. O zaman başaracağız, sonuçta sıfırdan başlamıyoruz, bir anlayışımız var. 

Ama bu tüm insanlığın kararı, ortak tercihimiz olmalı. Bunu insanlık olarak kabul 

etmezsek, o zaman kerberus için sıradan bir yem daha oluruz. Ne yapabiliriz ki, bu 

bizim seçimimiz, ne kadar üzücü olursa olsun gerçek bu. Öte yandan, eğer bunu kabul 

etmiyorsak, öyle olsun. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Yani, kütlenin doğasının en pahalı cevap olduğu, aslında bunun bedelinin 

yaşam olduğu ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Kesinlikle en pahalısı değil. Bu cevap bizim için, herkes için 

en pahalısı. Anlıyor musunuz? Yaratıcı Toplum hakkında bir şey duymak istemeyenler 

için, herkesi ve her şeyi umursamayanlar için, deyim yerindeyse Yaratıcı Toplum 

olmadan zaten iyi olanlar için. Ama bu bizim için de en önemli cevap, arkadaşlar. 

Bizim için. Sonuçta bu, bir uygarlık olarak evrimin ilk aşamasıdır. 

 

Tatiana: Sorunlar daha da karmaşık hale geliyor. 
 

İgor Mihayloviç: Büyüklük sırasına göre. İkinci aşama daha büyük bir mertebedir. 

Yine, büyüklük sırası, bilirsiniz... Büyüklük sırasını nasıl algılarız? 
 

Tatiana: Çok önemli bir şey. Fiyatlar büyüklük sırasına göre artmıştır, birisi bir 

başkasından büyüklük sırasına göre daha yaşlıdır. 
 

İgor Mihayloviç: Görüyorsun, "büyüklük sırasına göre". Öyle değil mi? Oysa 

büyüklük sırası 10 kat anlamına gelir. İki büyüklük mertebesi ise 100 kat anlamına 

gelir. 
 



Tatiana: O zaman "birlik gücü ikiye katlar" kelimeleri kulağa yeni bir şekilde geliyor, 

"büyüklük sırası" kelimesinin arkasında sadece yaygın olarak kullanılan bir kelime 

yok (İgor Mihayloviç: Ama bu on kat), ama arkasında gerçek bir matematiksel değer 

var. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle.  
 

Tatiana: Ve her seferinde...  
 

İgor Mihayloviç: Ve yeteneklerimiz de. Bir uygarlık olarak kabiliyetlerimizin on kat 

arttığını düşünün dostlar. Bana öyle geliyor ki buna değer. Demek istediğim, şu anda 

bizim için erişilemez olan bir şey değil, genel olarak hayal bile edemeyeceğimiz bir 

şey doğal ve sıradan hale geliyor. Dediğim gibi, insanlara anlatıyoruz, onlara bu 

çoğaltıcılar hakkında videolar gösteriyoruz... Çoğaltıcılar var... ben onlara çoğaltıcı 

demezdim, onlar moleküler manipülatörler, bu Afrika'daki filleri manipüle etmeye 

benziyor, bilirsiniz, bu farklı bir şey. Ama yine de buna doğru ilk adım. 

 

Ancak insanlar bu fillerin karışımını duymadılar bile, bunu zaten yapabiliyoruz, yani 

şaşırıyorlar. Anlıyor musunuz? Çünkü bizim sorunumuz herkesin kendi hayatını 

yaşaması. O kadar benciliz ki birbirimizi düşünmüyoruz. Sorun da bu. Sadece kölelere 

değil, yalnızca kendilerine odaklanmış zombilere dönüştürüldük. Oysa özgürlük bize 

tam olarak bir uygarlık anlayışı, tüm insanlığın birliği; gerçekte birbirimiz olmadan 

yaşayamayacağımız, tek bir aile olmamız gerektiği anlayışını verir. Ve 

bölünmemeliyiz, birleşmeliyiz, işte o zaman yeteneklerimiz ortaya çıkar.   
 

Ama bölündüğümüz zaman, sadece yem oluruz: iblisler için yem, affedersiniz, 

bedenimiz nalları diktiğinde o solucanlar için yem. Değil mi? Hayatta olduğumuz 

sürece, yine o solucanlar, her tür mikrop ve diğer her şey için yem oluruz. Ama 

uygarlığın ilk aşamasına ulaştığımızda, şu anda bizim için bir patojen olan şey 

enerjimize dönüşür. Başka bir deyişle, bedenimize doğal bir şekilde giren o mikrop, ne 

bileyim, bir virüs ya da o mantarlar yaşam süremizi uzatmaya dönüşebilir. Bunun ne 

olduğunu hayal bile edemezsiniz. Bu yaşam enerjisi, öylece hiçbir yere 

götüremezsiniz. Ama kendi kendine bedenimize girecektir. 
 

Size daha fazlasını söyleyeyim, şimdi "Kediye dokunmayın, onda toksoplazmoz var" 

diyorlar. Aslında o kedileri yetiştireceğiz ve onlara bilerek toksoplazmoz 

bulaştıracağız, yani şaka yapıyorum, tabii ki hayvan hakları aktivistleri hemen 

kızmamalı, deyim yerindeyse. Ama şu da bir gerçek: şimdi bizi öldüren şey, daha 

sonra bizi kurtaracak. Neden? Çünkü hepsi yaşama dönüştürülebilir, tüm canlılar, hatta 

küçük canlılar bile, çünkü güçle aşılanmışlardır. Güç ise manipüle edebildiğimiz 

enerjidir. Bence, en azından az ya da çok... 

 

Tatiana: Pahalı yanıt.  
 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bu soruya en azından bir şekilde cevap verdik, hepsi 

gerçekçi ve mümkün. Yani arkadaşlar, aslında her şey çok basit. 

 



Geriye bir sorum kaldı: ton nerede, arkadaşlar? Ton nerede? Buradaki soru kütle ya da 

ağırlıkla ilgili değil, ağırlık ya da kütle fark etmez... Ton nerede? Ya da daha basitçe: 

dolarlar nerede? Orada yatan bir ton vardı, biz sadece parçacıkları çıkardık. Aslında 

onları kocaman bir hacimden çıkardık, sonuçta kocaman bir palet ve birden fazla, koca 

bir ton. Değil mi? Yani bu tonun içinden o kadar çok madde çıkardık ki, ağırlık yok, 

hacim yok, normal anlayışımıza göre hiçbir şey yok. Ve bir palet dolusu dolar ortadan 

kayboldu. Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Kesin olan bir şey var: bu soruya yanıt aramakla meşgul olmamak mümkün 

değil. Bilinç otomatik olarak yanıt arayışına girer. Ve bunun bizim izleyicilerimiz 

olduğunda bir şey olduğunu fark ediyorsunuz, ama ya 8 milyar insan buna katılırsa? 

 

İgor Mihayloviç: En komik şey ne biliyor musunuz? Dostlarım, size çok büyük bir sır 

vereceğim, bugün itibariyle bu teknoloji hakkında eski kaynaklardan, hayatta kalan 

gerçek geçmiş uygarlıklardan çok şey söylendi. Unutmayalım diye hepsini bize, 

aptallara bıraktılar ve hepsi orada duruyor. Ama biz bunu sadece kendimiz 

anladığımızda görebileceğiz. Dünya bu şekilde düzenlenmiştir. Bilirsiniz, AllatRa gibi. 

Arkadaşlar, birçoğunuz İncil'i, Kuran'ı ve diğer pek çok kutsal kitabı okudunuz ama 

bunları ancak AllatRa'yı okuduğunuz zaman anlayabildiniz. Neden? 

 

Tatiana: Anahtarlar. 

 

İgor Mihayloviç: Anahtarlar. Hayattaki en önemli şey anahtarlardır. Bu gerçekten 

böyledir. Ama bu anahtarları elde edebilmemiz için, o tonlarca paranın nerede 

olduğunu öğrenebilmemiz için ve gerçekten büyük yeteneklere ve en önemlisi de nihai 

özgürlüğe sahip özgür insanlar olabilmemiz için, bunun için çaba göstermemiz gerekir. 

Bizi dinlemek istemeyen bu komşumuzu tekrar tekrar bilgilendirmemiz, ona bir 

yaklaşım bulmamız ve bunun onun ve çocuklarının yararına olduğunu söylememiz 

gerekiyor. 

 

Evet, elbette, belki milyonda bir de olsa, buna gerçekten ihtiyacı olmayan insanlar 

olacaktır. Neden? Çünkü o sadece bir şizofren, bir sosyopat. Böyle vakalar var. Ama 

buna karar verecek olan insanların çoğunluğudur. Oysa neredeyse herkes, tüm insanlar 

yaşamak ister, özgür olmak ister. Onlar... Aslında bunu istiyorlar, sadece henüz bunun 

farkında değiller. Dolayısıyla bizim amacımız ve görevimiz bunun mümkün olduğu, 

gerçekçi olduğu ama bunun bize bağlı olduğu bilgisini aktarmak. Ve bunun herkese, 

kelimenin tam anlamıyla herkese faydası var. Ve en büyük faydası ne biliyor 

musunuz? 

 

Tatiana: O nedir?  

 

İgor Mihayloviç: Hayatlarımızı kurtaracak ve gezegenimizi koruyacağız. Ve ek küçük 

bir bonus olarak, bırakın bilim insanlarını, bilimkurgu yazarlarımızın bile hayal bile 

edemeyeceği yetenekler kazanacağız. Yani dostlar, her şey bize bağlı. 

 

Tatiana: Bugün, her zamankinden daha fazla, genel sonuç herkesin çabasına bağlıdır. 



İgor Mihayloviç: Bu doğru. Dolayısıyla arkadaşlar, yanlış bir şey söylediysem özür 

dilerim, ama tonlarca doların nerede olduğunu merak ediyorum. Bizimle birlikte 

olduğunuz için teşekkür ederim. Birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler, dostlarım. Huzur sizinle olsun. 

 
 

 


