
   HERKES İÇİN DEĞİL Videosundan..  
 

    https://www.youtube.com/watch?v=iuPAeHNnpPg 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Bugün, ALLATRA TV stüdyosunda konuğumuz 

saygıdeğer İgor Mihailoviç Danilov. 

 

İgor Mihailoviç: Selamlar.  
 

T: İgor Mihayloviç, önceki “İklim Tehditleri. Hayatta Kalma Seçenekleri” videosundan sonra 

insanların iklim, yapay bilinç Jackie tarafından önerilen model ve Yaratıcı Toplum ile ilgili 

birçok sorusu oldu. Bu nedenle, bugün dünya çapında bu konular hakkında aktif bir tartışma 

dalgası var. 

 

İnsanlar bu güncel konular hakkında bilgi ve fikir paylaşıyorlar. Videonun bilim insanları 

arasında yankı uyandırması da büyük bir mutluluk. İklim bilimcilerden, ekonomistlerden, 

psikiyatristlerden ve diğer uzmanlardan yanıt var. Ancak o kadar ilginç bir nokta var ki, bazı 
insanlar yapay bilinç Jackie'nin önerdiği modeli gerçekten beğendi. 

 

Ve kişisel olarak benim için şaşırtıcı olan şey, büyük ülkelerin politikacılarının (ve hatta 

burada bahsedeceğim: Çin değil) Jackie'nin modeli hakkında, iklimsel maksimum sırasında 

insan nüfusunda kayıpları en aza indirmeyi ve sonrasında daha stabil ve güvenli bir dünya 

yaratmayı sağlayan, bir nevi, umutsuz bir durumdaki son çare olarak olumlu konuşmalarıydı.  

 

Bununla birlikte, Jackie'nin finans sektörü hakkındaki tahminleri, kripto para piyasasının 

çöküşü ve iklim değişikliğinin neden olduğu finansal kriz hakkında söyledikleri belirli bir 
insan kategorisini karıştırdı, çünkü bugün iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde ilerlemesinin 

gerçekleşmekte olduğu kesinlike açık. Ve tüm dünyada, tüm gezegende, tüm bu fenomenlerin 

tehlikesini inkar edebilecek tek bir politikacı, tek bir aklı başında diplomat yoktur. 

 

IM: Şimdi bunu inkar etmek zor çünkü dünyanın her yerinde, çok uzun zaman önce 

bahsettiğimiz şey ardı ardına muazzam bir ilerlemeyle gerçekleşiyor. Daha önce bunun 

hakkında konuştuysak ve çok nadiren birileri bunun hakkında konuşmaya çalışıyor, 

bugünlerde tembel insanlar bile tartışıyor. 

 
T: Bu birleşmeye, birleşmenin yollarını aramaya yönelik bu eğilim o kadar belirgin ki, farklı 

platformlardan, farklı taraflardan olsa da bu zaten her taraftan dile getiriliyor. Özellikle  

geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunun haftası gerçekleşti. 

 

Ve diyelim ki, herkesin küresel kaygıdan ve birleşmenin öneminden bahsettiği bir dönemdi, 

çünkü ABD'de bulunan ülkelerin temsilcileri bıkmadan usanmadan çağrıda bulundular ve 

uluslararası toplumun küresel sıkıntılarla ancak birlikte, ortaklaşa baş edebileceğini, ancak 

bunun üstesinden gelebileceğini söylediler.  

 

IM: Olabilir, ama tüketicilik modelinde değil. Modeli kendisi insanları bölüyor. Herkes 

anlıyor, herkes bunun farkında ama bu modelde birleşmek mümkün değil. Herhangi bir 

birleşme yalnızca göstermelik olacak ve etkisiz olacaktır. Tüm potansiyelimizi tek bir hedefe 

koyamayacağız (bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi), bu imkansız olacak. Neden? Çünkü, 



öncelikle her ülkenin hayatta kalması gerekiyor. Tüketici formatında, bu çok önemlidir. 

Özellikle iklim tehditlerinin giderek arttığı ve afetlerin daha belirgin ve daha şiddetli hale 

geldiği günümüzde. Bu ekonomiyi çok kötü etkiliyor.  

 

Bir de devletler, evet devletler… Bilirsiniz, “devlet” demeye alışığız. Devlet, diyelim ki, bir 

yönetim veya hükümettir. Ülkelerini güvende tutacak ve tüm bu sonuçları tam olarak ülkeleri 
için en aza indirecek kararları ele almaları ve uygulamaları gerekiyor. Bu onların ana 

görevidir. Hedefleri bu. Dolayısıyla daha iyi bir ekonomiye sahip olmaları için, insanların 

daha kolay yaşaması için, insanların onlardan mutlu olması için, basitçe söylemek gerekirse, 

her vatandaşla ilgilenmek zorundadırlar. Neden? Çünkü bu onlara o yönetimde bir dönem 

daha hizmet etme ve ülkeyi yönetmeye devam etme fırsatı verir. Normal ve doğaldır. 

 

Bu yüzden oraya gidiyorlar, öyle değil mi, insanlara yardım etmek için ve tüm insanlar için 

sorumluluk alıyorlar. Karar vermek ve insanlarla ilgilenmek zorundalar. Öyle değil mi? Öyle. 

Ama aynı zamanda ekonomiyle ve diğer birçok şeyle ve ulusal güvenlikle de ilgilenmek 

zorundalar. Öyleyse, böylesine tüketimci bir formatta, tüm entelektüel ve maddi 

kaynaklarımızı tek bir fikirde, tek bir amaçta nasıl bir araya getirebiliriz? Bu imkansız. Biz 

bölündük. 

 

T: BM Genel Sekreteri ile de bu konuda bir röportaj yapıldı ve kendisine BM'nin dünyayı 

daha güvenli hale getirmek için ne yapması gerektiği soruldu. Günümüzün en büyük 

sorununun güven eksikliği olduğunu söyledi. Ve özellikle büyük güçler arasındaki güven 

eksikliği. Ve bu güven eksikliği ile gçrdüğümüz şey cezasız kalma ortamı, insanlar her 

istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. 
 

IM: Bu gerçekten böyle.  

 

T: Bu nedenle günümüzde toplumda güven krizi var.  

 

IM: Evet, çok büyük bir güven krizi. Ama yine, buna katkıda bulunan nedir: çifte standartlar 

ve her türde siyasi ve ekonomik oyunlar vesaire. Kelimenin tam anlamıyla bölünmüş 

olmamıza ve ne siyasette ne hayatta ne de başka hiçbir konuda birbirimize güvenmememize 

neden olan budur. Şimdi hayal edin, insanlık olarak böyle bir sınav başımıza geldi. 

 

T: Bir başka ilginç eğilim daha var: 6,000 yıldır toplumdaki tüketimci format bizi ayırmak 

için tarifler arıyorsa, yenilerini icat etmeye devam ediyorsa, o zaman bugün gözlemlenebilir, 

en azından ben farklı bir eğilim gözlemliyorum, gerçekten de birleşmenin yollarını arıyorlar. 

Özellikle, kilise liderleri gezegeni kurtarmak için çağrılarında birleştiler. 

 

IM: Bu sadece konuşma. Korkudan zorunlu bir birleşme, çünkü sonuçta onlar rasyonel 

insanlar, nereye gittiğimizi anlıyorlar ve bunun nasıl biteceğini anlıyorlar. Ve bir araya gelip 

iklim hakkında ortak bir açıklama yapmak zorundalar ve birlikte cemaatlerini de iklim için 

savaşmaya teşvik ediyorlar. 
 

Politikacılara ve insanlara bir şeyler yapılması gerektiği gibi şeyler söylediler. Sorunun ne 

olduğunu biliyor musunuz? Sorun şu ki, bu sadece konuşmak. Hiçbir zaman gerçekten Tanrı 

sevgisinde birleşmeyecekler. Neden? Ayrı cüzdanları var. Hepsi bu. Ve bu gerçekten böyle. 



Yani hem bir koldan hem de diğer koldan, inananların birleşmesini engellemek için her şeyi 

yapacaklardır. 

 

Sonuçta, onlar Hıristiyan: hem bunlar Hıristiyan hem de onlar Hıristiyan. Hepsi İsa Mesih'i 

Tanrı'nın Oğlu olarak tanıyor, hepsi tek bir Tanrı'yı tanıyor, ama aynı zamanda bölünüyorlar. 

Oysa, insanları ayıran nedir? İnsanlar tarafından icat edilen bazı gelenekler mi? Ama neden 
İsa Mesih'in getirdiği Öğreti onları birleştirmiyor? Görüyorsunuz, anlamadığım şey bu. 

Aslında Tanrı'nın Oğlu tarafından getirilen bir Öğreti nasıl alınıp  bölünebilir? 

 

T: En azından kutsal yazılarda ilahi rehberliği buldular: Hayatı seçin ki siz ve soyunuzdan 

gelenler yaşayasınız... 

 

IM: İncil'in varlığından iki bin yıl sonra, daha doğrusu bin beş yüz yıl sonra, birleşmenin 

gerekli olduğunu gördüler, ortaya çıktığı gibi. Doğru mu? Beyler, ama daha önce 

neredeydiniz? İnsanlar, "Tanrı neden bunun olmasına izin veriyor?" derler. Her şeyden önce, 

döngüsellikten Tanrı sorumlu değildir, ilk şey bu. Ve O'nun bununla hiçbir ilgisi yok. 

Gezegenimizi kendi ellerimizle öldürdük, bu bir numara. 

 

İkincisi –– Gerçeği bölen biziz, değil mi? Ve şimdi buluşuyorlar, birlikteymiş gibi 

davranıyorlar, birleşmenin gerekli olduğunu anlıyorlar… Birleşmenin gerekli olduğunu 

anlıyorlar, ama dürüst olalım: bu gerçekçi değil. Şu veya bu Hıristiyan dalına inananlar 

arasında en zeki kaç kişi var? Orada oldukça fazla var. Yani birleşebilmeleri için, aptallığın, 

nefretin, hiçbir şeyin olmadığı tek bir platforma ihtiyaç var. 

 
Bir önceki videoda, akıllı insanların zekalarını tek bir fikre, yani insanlığın kurtuluşuna 

yatırması gerektiğinden bahsetmiştik. Evet, hepimiz buna alışkınız: birlikte çalışıyoruz, 

insanların farklı dinleri var, hepsini böldük, ama çalışma bizi birleştiriyor. Buradayken, tek 

bir amaç ile birleştik. Ama içimizde öyle bir derecede hüküm sürmeli ki, bütün ayrılıkları 

geride bırakalım. Öyle değil mi? Demek istediğim, bunu hayatımızdan çıkarmak için. 

 

Şimdi basit bir soru: buluşan rahipler bunu teşvik edecek mi? Toplum içinde Allah sevgisini 

konuşacaklar, bir araya geldiklerinde doğru şeyleri söyleyecekler. Oysa kusura bakmayın, 

cemaatleri ile konuşurken birbirlerini eleştirecekler ve tam da bu nefreti besleyecekler. Kötü 

olduklarından değil dostlarım, kesinlikle dine karşı bir şey söylemiyorum.  

 

Demek istediğim, binlerce yıl boyunca oluşan tüketici formatı. Ve aslında bunu görmüyor 

muyuz? Diyelim ki bin beş yüz yıldan fazla bir süredir savaş ne içindi ve Hıristiyanlık 

dininin büyük bölümü nasıl oluştu? Uzun zaman önce kuruldu, anlıyorum. Ama devlet 

seviyesinde bu kadar önemli hale gelmesinden bu yana bin beş yüz yıl geçti. Ve ne için 

savaştılar? 

 

T: Güç için. 

IM: Neden böldüler? 
T: Para.  

IM: Zenginlik ve insanlar üzerinde güç için. Öyle değil mi? Topluma hükmetmek için. Bu 

böyle değil mi? 

T: Oysa aynı zamanda, şimdi sınırsız zenginliğin ne kadar kötü olduğundan bahsediyorlar. 

Bir örnek olarak, söylenen şeyi alıntılarlar… 



IM: Sadece şimdi bunun hakkında konuşmaya başladılar.  

T: Evet, tüketimin nasıl kötü olduğundan. 

IM: Doğru. Her şeyi çarçur eden ve aç olan müsrif oğula bakın, vb. Bu sana bir şey 

hatırlatmıyor mu? Yaratıcı Toplum hakkında konuşmaya başladılar. 

T: Doğru.  

 
IM: Peygamberlerin bize anlattıklarından bahsetmeye başladılar. İnsanlar, “Suçlu Tanrı’dır” 

derler. Ama buraya peygamberler göndermedi mi? Ve bize neyin geleceğini söylemediler 

mi? Şimdi birçok insan, “Bunun bizimle ne ilgisi var?” diyecek. Hepimizin burada ve şimdi 

atalarımızın tüm günahlarının hesabını vermek için tam olarak seçilmiş olmamızla ilgisi var. 

Ama neyi seçeceğimiz bize bağlı. 

 

Açgözlülük, alçaklık ve tüm hayvansal niteliklerin rehberliğinde mi olacağız, yoksa 

gerçekten insan olduğumuzu hatırlayacak mıyız? Mesele bu ve bu yüzden döngüsellik her 

zaman uygarlık gelişiminin zirvesinde ortaya çıkıyor. Peki, hangi zirvede? Yine, bilimsel ve 

endüstriyel bir gelişme zirvesine ulaştık, ancak manevi bir zirveye ulaşamadık. Ve bu 

noktada bunun dengelenmesi gerekiyor. Monad dengelenmelidir. Oysa şu anda tek bir tarafta 

yatıyor. 

 

T: Bu dünyanın değişmesi gerektiği çok açık çünkü son haberlerden beni etkileyen şey, 

uluslararası İnsan Ticareti Vakfı'nın iklim değişikliği nedeniyle ağırlaşacak asıl sorunu dile 

getirmiş olması: iklim mültecilerinin sömürü mağduru olmaları ve insan kaçakçılığı ve 

“Büyük olasılıkla” diyorlar, “Glasgow'da ortak, deyim yerindeyse, izin verecek kurallar 

üzerinde anlaşmayacaklar…” 
 

IM: Elbette, kabul etmeyecekler. Ve anlaşsalar bile, bu kurallara kim uyacak? Sonuç olarak 

ekonomik olarak haklı ve karlı, çünkü ucuz emek. Dürüst olalım. Ve biz, toplum, biz 

insanlık, buna tahammül ediyoruz. Bu normal mi? 

 

T: Bu korkutucu.  

 

IM: Ve bunu kim bilmiyor? İklimle tanışan ve iklim hakkında konuşan rahipler bunu 

bilmiyorlar mı? Neden? Acil bir ihtiyaç. Çünkü işlerini etkileyecek ve oldukça ciddi bir 

şekilde. Sonuçta, kriz sırasında insanlar Tanrı'ya olan inancını kaybederler. Neden? Rahiplik 

kurumları çalışmadığı için, söyledikleri şey işe yaramaz. Ve hatırlayacaklar… Herkes 

boğuluyorken Tanrı'yı hatırlayacak, o zaman Tanrı hakkında son sözlerini söyleyecekler. Bu 

insan doğasıdır. Bilinç gücünü kaybettiğinde, Şahsiyet uyanır ve neyi kaybettiğini anlamaya 

başlar. Ama neden bu noktaya getirsin? Öyle değil mi?  

 

T: Bir keresinde insanları ayıltmanın önümüzdeki yıllarda bir trend olacağını söylemiştiniz. 

IM: Bu şimdi gerçekleşiyor, öyle değil mi? Ne kadar çok hakikatin ifşa edildiğine bakın.  

T: Evet. Hakikatin zamanı, gerçekten.  

 
IM: Hakikatin zamanı geldi, doğrusu. İnsanlar her köşeden gerçeği söylemeye başlıyorlar, 

her şeye kendi isimleriyle hitap ediyorlar: yolsuzluğa yolsuzluk diyorlar, nerede ve ne oluyor 

işaret ediyorlar, tüm tüketim düzeni hakkında, kusura bakmayın, tüm dalavereleri ve tüm 

yalanları zaten apaçık ortada ve herkes bunun hakkında konuşuyor. Politikacılar bundan 

bahsetmiyor mu? 



Bundan başka, en ciddi politikacılar, en yetkili olanlar, şeyleri doğru isimleriyle 

adlandırıyorlar, değil mi? 

 

T: Evet. “Durmadan uçuruma yaklaşıyoruz”u ve alarm verme zamanının geldiğini kabul 

ediyorlar. 

 
IM: Elbette. Ve bu sadece iklim ile ilgili değil. Genel olarak tüketiciliğimiz ve insnalıktan 

çıkmamız ile ilgili. Sonuçta, şimdiden sınırın çok ötesine geçtik.   

 

T: Ayrıca tüketim ve tüketicilikle ilgili, yine biraz kölelik konusuna dönüyoruz. Dünyada kaç 

tane köle olduğunu ve 40 milyondan fazla olduğunu fark ettiğinizde ve bir dakika için bunun 

dört yüzyıldan üç kat fazla olduğunu fark ettiğinizde, Afrika kölelerini sattıklarında bu 

transatlantik köleliğin 400 yılı içinde ve size bu, geçmişin bir kalıntısı, uygarlığın utanç verici 

bir geçmişi olduğu bir yerde olduğu görüldü. 

 

IM: Ama ne değişti? 

 

T: Böyle medeni bir dünyada bunu anlamıyorsunuz... 

IM: Ama insanlar değişti mi?  

T: Kesinlikle, durum böyle. 

 

IM: Bir insan diğerini küçümsemeye ve ona hükmetmeye çalışmıyor mı? Ne değişti? Kendi 

çıkarımız için mümkün olan en kutsal şeylere ihanet etmiyor muyuz? Ne için? Anlık bir 

fayda sağlamak için. Aslında bir şey değişti mi? Sadece kötüleşti. Biliyorsunuz, kitle iletişim 
araçları, siyaset gibi, her şey gizlenmiş ve yatıştırılmıştır: “Her şey yolunda. Kirli çamaşırları 

neden herkesin içinde yıkayalım?” 

 

Oysa gerçekte bu insanlık dışılığın her tezahürü yenisini doğuruyor... Bundan dolayı, bugün 

400 yıllık köleliğin üç katı kadar kölemiz var. 

 

T: Ve pek çok çocuk, tehlikeli sömürü koşulları altında çalışıyor. Ve basitçe anlıyorsunuz ki 

tüm bu insanlar… 

 

IM: Onlarca milyon.  

 

T: Evet. Ve hepsi bizim tüketmemizi sağlıyor.  

 

IM: Evet. 

 

T: Bu çok yüksek bir bedel, hayatın bedeli, özgürlüğün bedeli. Ama ne uğruna? 

 

IM: Ve tüketim bizden ne alıyor? Toplumumuzun felsefesi ve modeli tüketimdir. Aslında 

bizi en değerli ve en önemli olandan mahrum ediyor. İnsanlığımızı elimizden alıyor ve 
hayatımızı elimizden alıyor. Bizi yalanlarla dolduruyor ve esasen hepimizi kölelere 

dönüştürüyor. Hatta insanlar “Dışarıda başkanlar ve yöneticiler var” diyorlar. Ama onlar 

durumun kölesi değiller mi? Sonuçta onlar da kendilerini özgür olmadıkları koşullarda 

buluyorlar, değil mi? Hangimiz bu dünyada özgürüz? Bu rahipler gerçekten özgür mü? 

 



T: Durumun rehineleri, evet.  

 

IM: Herkes durumun rehinesidir. Şimdi iklimi ele almıyoruz, şiddetle devam eden 

ekonomiyi ve krizleri almıyoruz. Bunlar şiddetli değiller, sadece yeni başlıyorlar. Oluşturulan 

ve bizleri, insanları gerçekten hayvanlara dönüştüren modeli alıyoruz. Burada bağımlıyız. 

Birbirimizin düşmanıyız, öyle değil mi? Birbirimizi sömürmeye çalışıyoruz, aramızda salt 
yalanlar ve salt aldatma var. 

 

Ama hepimiz dürüst ve doğru yaşamak istiyoruz, çünkü bu bir insani ihtiyaç. Bir insanı bir 

canavardan ayıran şey, tam olarak var olan bu histir, ama birçok insan onu bastırmayı 

öğrenmiştir. Birçoğu, bunun bir ilkel olduğuna inanarak vicdanını bile kullanmaz, öyle değil 

mi? Ne yazık ki, bu böyle. Ancak öyle oldu ki şimdi bu zamanda yaşamak zorundayız. Buna 

geldik. 

 

Ve gerçekten de, iklim bugün büyük bir felaket. Bu her şeyi etkileyecek. Burada, 

görüyorsunuz, şu ana kadar gelişmiyor. Şükürler olsun, şimdiye kadar gelişmiyor, 

biliyorsunuz, bir kerelik bir olay gibi, deyim yerindeyse her şeyi mahveder, bu kadar. Ne 

yazık ki, insanlar bize hala zaman verildiğini anlamıyorlar. Bu canavarca hastalıktan 

kurtulmamız için, insan olmak için zamanımız olması için, bir şeyler yapabilmemiz için bize 

zaman verildi. Bu merhamet değil mi? Bu büyük bir merhamettir. Ve bu kime verilir? 

 

Sonuçta, her birimiz O'nun iyi olduğuna inanıyoruz. Her birimiz Tanrı'yı bir şekilde severiz. 

Bir şekilde. Ama O'nu gerçekten seven var mı? Bazı ritüelleri takip ediyorsak veya başka bir 

şey yapıyorsak, gerçekten Tanrı'ya yakınlaşıyor muyuz? Buluşup sohbet eden rahiplere bir 
bakalım. Bazı giysiler, belirleyici özellikler ve diğer her şeyi giyerler. Bunun için mi Allah'a 

yakınlaştılar? 

 

İnsanlar onları en yüksek ofiste görevlendirdi. Onlar bir tür "Tanrı'nın yeryüzündeki 

vekilleri"dir. Oysa, Tanrı bunu biliyor mu? Ve onlar insan olarak Tanrı'nın onları 

tanımadığını anlamıyor mu? Anlıyorlar ve biliyorlar. Ve içlerinde de üzgünler, çünkü 

vermeleri gereken kararları vermekten ve bir örgütün çıkarları için çalıştıkları için Tanrı'yı 

memnun edecek şeyleri yapmaktan uzaklar. 

 

Oysa herhangi bir örgüt, eğer maddi olarak ilgileniyorsa… Her şeyden önce bu rahip 

örgütlerinin ilgilendiği şey nedir? Fonlarla. Çünkü bu onları daha rekabetçi kılıyor, onlara 

daha fazla güç ve diğer her şeyi veriyor. öyle değil mi. Tanrı'ya hizmet nasıl parayla takas 

edilebilir? Basit bir soru. Bu, eğer onların dilini konuşursak, kendilerini şeytana satmak 

anlamına gelir. Öyle değil mi? 

 

Biri tartışıyorsa dostlarım, neden bugün, özür dilerim, dinlerin binlerce yıldır var olduğu 

böyle bir durumdayız? Basit bir soru. Yoksa yanılıyor muyum? Ne hakkında yanılıyorum? 

Söylediklerimde haklı değil miyim? Eğer gerçek dinlere sahip olsaydık ve peygamberlerin 

hakiki takipçileri olsaydık, gerçek olanlar… Elbisesiyle, saçıyla, terliğinin rengiyle 
öykünenler değil; belirli bir zamanda olduğu gibi teatrallikle uğraşanlar değil, bir şeylerin 

olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve bu yüzden yüzlerce hatta binlerce yıl doğaçlama 

yapmaya, bazı oyunlar oynamaya ve teatralliğe devam ediyorlar. Tanrı'nın bununla ne ilgisi 

var? 

 



Ve cemaatlerini O'nu sevmek yerine Allah'tan korkmaya zorluyorlar. Neden? Çünkü 

kendileri O'nu sevmiyorlar. Onlara güç ve para veren şeytanı seviyorlar. Pekala, dürüstçe 

konuşalım. Bu basit bir nokta. Varoldukları süre boyunca mülk, gelir ve para için savaştılar. 

Ruhların kurtuluşu için kendi aralarında savaşıyorlar mı? 

 

Ve onları dinlersek ne hakkında konuşuyorlar? İçlerinde yaşadıkları sorunlar ve durumlar 
hakkında, bazı insanların bazı şeylerden, bazılarının da bazı şeylerden mahrum kalması 

hakkında ve her zaman bazı ekonomik anlaşmazlıklar var. Biliyorsunuz, bu doğru. En 

azından bu anlamda insan ruhunun kurtuluşu hakkında gerçekten endişelenip konuşuyorlar 

mı? Sadece tesadüfen diğer şeyler arasında burada ve orada. Söylemeye gerek bile yok. Ve 

neyle yaşıyorlar? Dikkatlerini nereye yatırıyorlar? Yine de beni bağışlayın, bunlar liderler ve 

diğerleri de onların örneğini takip ediyor. Tiyatro oynadıkları için takipçileri de oynuyor. 

 

Bu arada, insanlar da insandır. Bu teatralliği sahnede gördüklerinde otomatik olarak bu 

teatralliğe dahil oluyorlar. Daha sonra Tanrı'ya gelirler ve istemeye ve istemeye başlarlar. Bir 

cine gelir gibi Allah'a gelirler; bunun için eğitilmişlerdir. Bu, peygamberlerin yasakladığı bir 

sihirdir. İnsanlar ne istemeye geliyor? Ölümlü olanı, çeşitli mülkleri, akla gelebilecek her 

şeyi, ama Tanrı'nın Sevgisini değil. 

 

Tanrı'dan isteyebileceğiniz tek şey O'nun Sevgisidir. Peygamberler buna örnek olabilir. 

Gerçekten Tanrı'dan bir şey istediler mi? İstemediler. O'nun Sevgisi için çabaladılar. Bunu 

biriktirdiler. Ve sizi O'na yaklaştıran tek şeyin bu olduğunu söylediler. Tek yol budur. 

Basitçe anlatacağım arkadaşlar. Tüm dünya, yani hayatımız, içten dışa doğru gelişir. Bu 

dünyada bir şey elde etmek istiyorsak, içeriden dışarıya bir şeyler vermeliyiz. 
 

Bir şeyler kazanmak için enerjimizi, zamanımızı ve diğer her şeyi içeriden dışarıya harcamak 

zorundayız. Ama Hayatı anlamak istiyorsak, Tanrı'ya yaklaşmak istiyorsak, gerçekten Ebedi 

Yaşamı kazanmak istiyorsak, gelişimimiz dışarıdan içeriye doğru gider, tam tersi. Tüm 

maddi Evren bile içten dışa doğru gelişiyor, sürekli genişliyor. 

 

Bu arada, Tanrı'ya giden yol ters yönde gider. Başka bir deyişle, tüm kaygılarımızdan, her 

şeyden, kendimizin derinliğine, içimize, Yaşamın olduğu o noktaya, Tanrı'dan gelen içimizde 

bulunan Yaşamın dahil edilmesine gideriz. Tanrı'nın kapısı orada ve sadece orada ve hiç 

kimse, tek bir rahip sizin için açamaz. Onu kendimizden başka kimse açmaz, çünkü kurtuluş 

kazanılır, Tanrı'nın Sevgisi aracılığıyla, Tanrı'ya hizmet yoluyla kazanılır - peygamberlerin 

öğrettiği buydu. Görüyorsunuz, iklim hakkında konuşmaya başladık ve AllatRa'ya geldik. 

 

T: Bu muhteşem ve muhtemelen insan için en değerli şey - bu içsel alev. 

 

IM: Ve daha değerli ne olabilir? Gerçekten de içinizdeki bu ışıktan daha değerli ne olabilir? 

Ama bunu paylaşmazsanız, sönmüş mumları içsel aleviniz ile yakmazsak, Allah'a hizmet 

etmiyorsunuz demektir. Bu, ışığınızın da söneceği veya için için yanacağı, ancak 

parlamayacağı anlamına gelir. Öyle değil mi? 
 

T: Ve dünyada hayatın bu değerini anlayan ve durumu anlayan bir çok insanın, hatta birçok 

insanın, çoğunlukla AllatRa'nın insanlarının olması büyük bir mutluluk.. bir başkasının 

hayatına değer veren, bir başkasının hayatını önemseyen ve diğer insanlar için iyi bir örnek, 

bulaşıcı bir iyi örnek oluşturan.  



IM: Işık ışığı doğurur, bu doğru. Ve Tanrıya şükür, bizimle birlikte olan, gerçekten hisseden, 

ışığı arzulayan birçok dost var. Bana göre bu özellikle şu anda çok önemli ve unutulmamalı, 

sadece unutulmamalı. Evet anlıyorum, iklim var, ekonomi var, hepsini anlıyorum. 

 

Yaratıcı Toplum harika ve görkemlidir, o geliştirilmelidir. Doğrusunu söylemek gerekirse, 

Yaratıcı Toplum, bugün itibariyle, eğer insanlık onu kabul ederse, insanlığı basit ve esaslı bir 
şekilde kurtarabilecek tek doğru seçenektir. Neden? Çünkü sadece toplum yapısının bu 

varyantında, insanları ve tüm potansiyeli ve kesinlikle her şeyi birleştirmek mümkündür. 

Tüketim varsa, bu imkansızdır. 

 

Nasıl anlaşamayacaklarını ve hiçbir şeyi çözemeyeceklerini kendimiz göreceğiz, çünkü bu 

gerçekçi değil ve imkansız. Bütün bu “iklim mücadelesi” konuşmaları, biliyorsunuz – bunlar 

yalan. Arkadaşlar özür dilerim, ama bu böyle. İnsanlar kavga eder, bir şeyler yapar, gerçekten 

ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, ama bu küresel olarak hiçbir şeyi çözmeyecek, sadece 

çözmeyecek. Şimdi yine toplanıyorlar ve kararlar alıyorlar, yani şimdi politikacılar, üst düzey 

yetkililer, “Evet, kaynak ayırmalıyız, yapmalıyız” diye karar veriyorlar. Bu fonlar kime ve 

nereye tahsis ediliyor? Ve bu, iklim olaylarını nasıl değiştirebilir veya durdurabilir? Basit bir 

soru. 

 

Mantıklı bakalım. Fonların nereye gittiğini, nasıl dağıtıldığını ve neler olduğunu göstersinler. 

Sonuçta bizim paramız, cebimizden, ülkemizden alıyorlar, bizden alıp bir yere koyuyorlar. 

Soru: nereye, ne için ve ne oluyor? Ağaç dikmek için mi? Evet, harika ve muhteşem. Ama bu 

ağaçlar iklim olaylarını nasıl durdurabilir? Basit bir soru. 

 
Biliyorsunuz, bu kış göreceğiz ve iklimin ne olduğunu daha sonra göreceğiz. Gulf Stream'in 

nasıl durduğunu zaten görüyoruz. "Ve Gulf Stream değişikliğinin nedeni ısınmadır." Öyle 

değil mi? 

 

T: Evet, 1600 yıldır ilk kez durmaya yakın. 

 

IM: Ve Gulf Stream'in durmasının gerçek nedeni nedir? Hala akıyor ama duracağı noktaya 

ilerliyor. 

 

T: En azından doğal afetlerle uğraşan bilim adamlarının söyledikleri oldukça ilginçti. Sadece 

şu anda gerçekleşen şeyin tarihimizde daha önce yaşandığını söylediler. 

 

IM: Doğru. Döngüsellik. 

T: Döngüsellik, evet. Küçük Buzul Çağının tam olarak 11,000 yıl önce olduğunu söylüyorlar.  

 

IM: Elbette, döngüsellik. Ama buna neden olan nedir? Gerçekten küresel ısınma mı yoksa 

başka bir şey mi? Sonuçta döngüsellik, sadece ısınmayı değil, aynı zamanda soğumayı ve 

diğer birçok şeyi, tüm bu değişiklikleri içerir. Ve bu, dedikleri gibi, dünya okyanusunda 

sıcaklığın artması ve Gulf Stream'i durdurması gerçeği ile ilgili değil. 
 

Hayır, arkadaşlar. Fizik okuduk, değil mi? Sıcaklık yükselirse, Gulf Stream'i hızlandırır. Bu 

doğru. Yükselen sıcak su ve alçalan soğuk su dolaşımı hızlandırır. Yani Gulf Stream 

hareketine ne zaman başlıyor? Bir bakalım. 

 



Aslında, 12,000 yıldan 11,000 yıla kadar, fonksiyon yapmadı ve sonra 11,000 yıl önce 

hareketine başladı, neredeyse 1.000 yıldır oradaydı.  

 

T: Evet, 1000 yıldır o oradaydı.  

 

IM: Neden? Çünkü daha sıcak hale geldi. Ve hava ısınırken hız kazanıyordu. Oysa şimdi 
“ısındı, karıştı ve duruyor”. Hayır arkadaşlar, hiç değil. Sadece gezegenimizin merkezinde, 

içinde olup bitenler tüm bu değişimlere neden oluyor. Isınma oradan geliyor, güneş ışığı veya 

çok fazla CO2 nedeniyle değil. Bu da bunu etkiliyor. 

 

Basit bir örneği ele alalım: Sibirya'da neler oluyor, örneğin yeni plaka altında, eski plakayı 

almıyoruz, onların da güvendiği yeni plakanın altında,  

 

T: Batı Sibirya Plakası. 

 

IM: Doğru. "Orada her şey stabil, her şey iyi." 

T: Evet. Her şeyin monolitik olduğunu düşünüyorlar. 

 

IM: Orada şehirler inşa edeceğiz ve her şey yoluna girecek.” Özür dilerin, bir buçuk 

kilometre derinlikte bir trilyon metreküp kaynar su var. Bir düşünün, bu Akdeniz'in iki katı 

büyüklüğünde. Öyle değil mi? Ve bu su neden kaynıyor? Neden tüm plakayı ısıtıyor ve eski 

plaka bile bu fenomenlerin etkisiyle çatlamaya başlıyor? Çünkü magma yukarı çıkıyor ve bu 

plaka inceliyor. 

 
Ve bir zamanlar tüm uygarlığın kalesi olduğu, Sibirya'nın dünyayı kurtaracağı 

düşünüldüğünde, orada da bir trajedi olduğu ortaya çıkıyor. Ve herhangi bir gün, bu trajedi 

ortaya çıkabilir ve Tanrı korusun, korkunç bir felaket olur. 

 

T: Bu arada, Rusya'ya hava durumunun mutfağı denir, bu sıcaklıklar orada daha hızlı 

yükselir. Oysa Antarktika'da hiç yükselmez, bazı Arktik denizlerinde üç dereceye kadar 

yükselir ve Sibirya'nın kendisinde de iki dereceye yükselir. 

 

IM: Doğru. Yani, bu tam olarak kabuğun alttan aşındırılmasından kaynaklanmaktadır.. ve o 

bölgede magma çok kuvvetli bir şekilde yükseliyor. Ve yine, dünyanın elektromanyetik 

alanında değişim, zayıflama gerçekleşiyor; bunlar zaten aşikar şeyler, bu döngüselliktir, 

bugün aslında olan bu. 

 

T: Bu arada, bir önceki videoda Jackie, güvenli olacak belirli yerlerin olduğunu söyledi. Ve 

elbette, birçok insan için de sürpriz oldu. Birçokları bunun yine Sibirya bölgesi olduğunu 

düşündü. Ve bir zamanlar, bunun yekpare bir plaka olmadığı, ama aralarında fayların da 

bulunduğu bu tür jeobloklardan oluşması beni şaşırttı. 

 

IM: Bu nedenle bu faylar daha da kuvvetleniyor. Şimdi depremler, daha önce meydana 
gelmedikleri yerlerden kırılmaya başlıyor ve daha fazlası gelecek. Bir zamanlar orada 

Yellowstone, Aira veya diğerlerinden çok daha büyük bir felaket olduğunu anlamak gerekir. 

 



T: En azından küresel ısınma... okyanusların ısındığını söyledin. Bugün bile, son on yılda, 

kasırgalar bir gün içinde hızlarını keskin şekilde arttırdıklarında, hızlı şiddetlenme fenomeni 

kuvvetlendi.  

 

IM: Bu aynı zamanda Ida'da da oldu. Elbette. Sonuçta, bu bir anomali. Daha önce böyle bir 

şey yoktu ve karşılaştığımız şey, insanlık olarak hiç uğraşmadığımız şeylerle karşılaşmaya 
devam edeceğiz. Neden? Çünkü tüm bu tezahürler bizim için yeni. Gezegenimizin daha 

istikrarlı olmasına alışığız, orada bir şey olursa bu çok nadirdir, bazı fiziksel süreçler 

nedeniyle: diyelim ki, bir deprem ya da başka bir şey - plakaların yükü boşaltıldı ve hepsi bu. 

Bir hareketin olduğu açık.. Gezegen canlı, deyim yerindeyse. Ama bunlar son derece nadir 

fenomenlerdir ve bir bütün olarak uygarlığı tehdit edemezlerdi. 

 

Oysa şimdi, evet, şimdi, bu döngüdür, şimdi her şey çöküyor. Ve biz bunu göreceğiz; zaten 

görüyoruz. Etkisinin olmadığı yer neresi? Onun ilerlediğini görüyoruz. Bu daha önce 

söylenmedi mi? Basit bir soru. ALLATRA'yı benzersiz kılan başka neler var? Bir insan 

kitlesinin tarihi baştan sona araştırdığı gerçeği. Antik dönemde adı geçen ve tek nüsha olarak 

günümüze ulaşan bu Hakikat parçalarını elde etmek için ender eserlerin pek çok tercümesi 

yapılmıştır. Ve bu mozaikten dünyanın bütün resmi oluştu. ALLATRA'yı benzersiz yapan da 

budur. Bunu hiç kimse yapmadı. 

 

Aynı rahiplik kurumlarını tekrar ele alırsak, her şeye el koydular ve basitçe ya yok ettiler ya 

da insanların erişememesi için kasalarına sakladılar. Neden? Çünkü orada eşsiz bir bilgi var, 

çünkü onu çıkarıp gösterirseniz, sadece kendi cüzdanını ve gücünü düşünen rahiplik 

kurumları nasıl dayanır? 
 

Ve bize neler olduğunu, insanların ne deneyimlediğini ve neden olduğunu anlatan kesinlikle 

en eski yazılardır. Yine, sadece tarihi değil, aynı zamanda sadece ancak şimdi yaklaşmakta 

olduğumuz bilgiyi de içeriyorlar. Binlerce yıl önce insanlar bilimin yeni kavramaya başladığı 

şeyleri nasıl biliyorlardı? Diğer uygalıklardan. Böyle bir durumda, bu tüm kavramı tamamen 

baltalar: Darwinizm'in ta kendisini, palmiye ağacından çıktığımızı. Bu öyle değil mi? Ve 

diğer tüm inançlar. Ve böylece bu yalanlarda yaşıyoruz. Şimdi, Tanrıya şükür, bu 

parçalanıyor. 

 

Şimdi, özür dilerim, sadece bir aptal 24,000 yıllık megalitler, ayakta duran 36,000 yıllık 

megalitler hakkında tartışabilir ve bugün taklit edemeyeceğimiz bir teknolojiyle yapılmışlar. 

Daha ileri uygarlıklar vardı. 

 

T: Evet, çünkü arkada bıraktıklarımıza bakıyorsunuz - seller tarafından yıkanıp götürülen 

mukavva evler.  

 

IM: Her şey çökecek. 

 

T: Evet. İgor Mihayloviç, ayrıca gelecekte böyle doğa olaylarının kaotik olacağını söyledin 
ve elektromanyetik alandan söz ettin.  

 

IM: Evet bu artacak ve anlıyoruz ki ekonomi buna bağlı, her şey yeniden yapılandırılacak. 

Önümüzde zorlu zamanlar, her yerde, her şeyde, finans alanından jeopolitika ve dünyadaki 



her şeye kadar derin değişim zamanları. Çok ciddi zamanlar olacak. Bunlar şimdiden 

buradalar. Neler olduğuna bakın. Şimdi Avrupa'da benzinin fiyatı ne kadar? 

 

T: Avrupa'da 2008 küresel krizinden bu yana son 13 yılın en yüksek enflasyonu. 

 

IM: Henüz enflasyon değil ve henüz bir kriz değil. Sadece karlı anlaşmalar. Ama hangi 
aletler kullanılıyor ve nasıl? Çok uzun olmayan bir süre önce yürüyüş yapan şu eko-

aktivistlere bir bakalım. Ne talep ettiler? 

 

T: Yetkililerden tüketimi azaltmak için bazı önlemler almalarını veya çözümler bulmalarını 

istediler, evet. 

 

IM: Para tahsis etmek, CO2 emisyonlarını azaltmak. İçlerinden herhangi biri gerçekte ne 

yaptıklarını düşündü mü? Onları kim ve ne amaçla manipüle ediyor? Basit bir soru. 

Görüyorsunuz, bu tüketicilik bizi hiçbir yere götürmez, ama iyi niyetlerin arkasına 

gizlenmiştir. 

 

T: Evet, bir tür iyi niyetle, 99 ülkede insanlar bir araya geldi. 

  

IM: Evet, halk kitleleri, 99 ülke, halk kitleleri sokağa çıktı ve hükümetten talepte bulundu. 

Biliyorsunuz, bu 99 ülke, bu insan yığınları bölgeyi (en azından kendi ülkelerinde) 

temizlemeye başlasalardı, çevre için muazzam bir iyilik yapmış olurlardı. 

 

Ama burada yaptıkları şey: çevreyi bir nebze olsun iyileştirmediler; sadece durumu daha da 
kötüleştirdiler ve ülkelerindeki pazarları başkalarına açtılar. Basit bir örnek vereceğim. 

Arkadaşlar, verebilir miyim? Özür dilerim, bu sıradan makroekonomi ve bunda izi 

sürülebilir..  

 

Bu şatafata dışarıdan baktım ve arkasında kimin olduğu hemen ortaya çıktı. Biliyorsunuz, bir 

sürü insan sokağa çıkıp çevre için savaşmak için para talep ettiğinde, sonunda bu fonları 

kimin alacağını ve onlarla ne yapacağını görmeliyiz. Böylece siparişi veren bu fonları alacak 

olanın kendisiydi. Veya başka bir varyant var. 

 

Örneğin X ülkesini alalım; buna böyle diyelim. Üretimi var; çok fazla mallar üretme yeteneği 

var. Ama bu maller ayrıca 99 ülkede üretiliyor, pazar işgal ediliyor. Ne yapmalı? Biraz fon 

ayırın, kalabalığı harekete geçirecek ve sokaklara taşıyacak tırnak içinde "eko-aktivistleri" 

destekleyin. Bu kitlenin baskısı altında, yönetimin, hükümetin reddetmesi bir şekilde rahatsız 

edici olur; bu birincisi.  

 

İkincisi, eğer reddederlerse, iklimde ve sokaktaki halk kitlelerinde sorunlar varken, nasıl 

kaynak ayırmazlar? Ayırırlar. Öyle değil mi? Bu fonları nereden bulacaklar? Onların 

ceplerinden, "iklim için savaşmak için" sokağa çıkanların ceplerinden. Ceplerinden para 

çıkardılar, nihai bir yararlanıcıya verdiler ve üreticilerine ülkelerindeki CO2 emisyonlarını 
azaltmaları için bir kısıtlama getirdiler. Bu gerçekten böyle, bu böyle oluyor. 

 

Kitlelerin baskısı altında, yönetim dışarı çıkıp talep etmeye başlayan o insanlar için işler ve 

ekonomi sağlayan yerli işletmelere baskı yapmak zorunda kalıyor. Sonunda çocukları bir 



şeyleri yeterince elde edemeyecek, bu insanlar az kazanacaklar, çoğu sokağa düşecek, çünkü 

tüketim dünyasında gerekli miktarda mal üretemeyecekler. Pazarları çökmeye başlayacak. 

 

Bu arada tüm bu saçmalıkları finanse eden bu X ülkesi mallarıyla yükselecek. Bu kadar geniş 

bir pazara kıyasla bu aktivistleri satın almak, aslında kuruş olan tüm kayıpları tamamen telafi 

edecek ve çok para kazandıracak. Bu doğru değil mi? Arkadaşlar bu doğru değil mi? Öyle 
değil mi? Ne elde ettiler? İnsan kitleleri sokağa çıktı Hayatları daha iyi olacak mı?   

 

Bakalım, bir sosyal deney yapalım. Kimin sokağa çıktığını biliyoruz, nereden çıktığını 

biliyoruz ve bakalım önümüzdeki, diyelim 3 ya da 5 yıl sonra hayatları nasıl düzelecek, sonra 

bunun doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyeceğiz. Her şeyi bu şekilde ayarladık. Tanrıya 

şükür, zaten bunun hakkında açıkça konuşuyorlar, yani bu haber değil. Ama insanlar 

dinlemeye ve inanmaya devam ediyor. Neden? Yine korku. 

 

T: Ve bir şeyler yapmak istiyorlar, ama ne olduğunu bilmiyorlar. 

 

IM: Görüyorsunuz, o zamanlar bu süreçler başladığında onları gördük ve onlar hakkında 

konuştuk. Nötrino hakkında konuştuk... sadece bir kaç kişi gerçekte çok büyük sayıda 

nötrinonun yerküreden geldiğini doğrulamaya başlıyor: bu anormal. Öyle değil mi? Ama 

bilim insanlarımız bunu ne kadar geriye gidip kaydetti? Bunun hakkında ne zaman konuştuk?  

Döngülere girmekten ve bunun büyük bir sorun olacağından bahsettik. 

 

Boşver. Yine, geri kalanı alçaklar iken ne kadar iyi olduğumuzla övünüyoruz. Ama durum 

böyle. Bu şaka, ama yine de… 
 

T: İyi olmamızın bir diğer nedeni de dünyanın birlik hakkında konuşmaya başlamasıdır. 

 

IM: Doğru. Bunun hakkında da konuştuk. En sonunda.. 

 

T: Ve tüketici formatın ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar. 

IM: Doğru. 

T: İnsanlar harika bir iş yaptılar. 

 

IM: Bu yüzden tembel olmayan herkes arkamıza tükürür çünkü biz yolu gösteriyoruz. Bu bir 

şaka, ama bu doğru. İyiyiz, tabii ki iyiyiz. 

 

T: Biliyorsun, İgor Mihayloviç, gerçekten insanların bir şeyler yapma ihtiyacı hissediliyor. 

Ama onlara ne sunuluyor? Kusura bakmayın, örneğin bilmiyorum, alışılageldiği gibi sadece 

bir ağaç dikmek (bir ev inşa etmek, bir ağaç dikmek) değil, diyelim ki, sekiz milyar insanın 

her biri için 20 ağaç dikmek, 20 yıl boyunca yılda bir ağaç. 

 

IM: Ve bu ne verirdi? Bunun nesini sevdim biliyor musun? Bunun karbondioksit 

emisyonlarını nasıl telafi edeceğini hesapladıkları gerçeğini. 
 

Hiçbir şekilde, kesinlikle hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde telafi etmeyecek ve hiçbir şey 

yapmayacak, basitçe yapmayacak. Yayılan gazın küçük bir yüzdesi tüm bu ağaçlar tarafından 

emilecek. 20 yıldan fazla olsun. 20 yıldan fazla bir süre sonra daha fazla gaz salınacak, öyle 

değil mi? Bu ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Ve yine, bakın, zamanımızın tuzağı nedir? 



CO2. CO2 hepsinden en fazla şişiriliyor… Evdeki ütünüz bile ütü yaparken CO2 yaydığını 

söylemeye başlar. Görüyor musunuz? 

 

İnsanların kafasına o kadar yerleşmiş ki, büyük kalabalıklar halinde ortaya çıkıyorlar. 

Geleceğin korkusuyla, tüm durumu anlayan ve neler olduğunu gören en zeki insanların çoğu, 

eminim ki, bir şeyler yapılmasını talep etmek için sokaklara çıktı. Ama model yok. Ve yine 
bununla hiçbir ilgisi olmayan kötü şöhretli CO2. 

 

T: Gerçek problem CO2 olması değil, ama Yaratıcı Toplum olmaması.  

 

IM: Aynen öyle. Demek istediğim bu. CO2 olduğundan değil, Yaratıcı Toplum 

olmadığından. Öyle görünüyor ki, özür dilerim, bu fikir beynimize öyle işlemiş ki ondan 

kurtulamıyoruz. Sen ve ben şimdi oturuyoruz ve yüzde kaçının serbest bırakılacağını 

hesaplıyoruz. 

 

T: Evet, rakamlar saçma.  

 

IM: Doğru, 20 yılda herbirimiz 20 ağaç dikersek, ve misyon ne kadar büyük olacak. Ayrıca 

burada, gerçekte yeşilden uzak olan ve aslında anlamsız olan "yeşil enerji"nin gelişimini de 

hesaplamalıyız. Öyle değil mi? Veya yine, "yeşil enerjiye değindik. "Yeşil enerji" 

geliştirmeyi talep ediyorlar: güneş, rüzgar ve diğer her şey, hidrojene geçmek, daha az benzin 

yakmak vb. 

 

Şimdi, basit matematik. Çok çabuk ve hızlı bir şekilde ciddi bir krize, iklim krizine 
yaklaşıyoruz. Bu kış bile, atmosferik dalgalanmaların ne kadar şiddetli olacağını ve ne kadar 

soğuk olacağını göreceğiz. Buna Gulf Stream'in yanı sıra yine atmosferimizin üst 

katmanlarında meydana gelen değişiklikler neden oluyor. Ve her şey ne kadar çabuk alt üst 

oluyor. Demek istediğim, bazı bölgelerde sıcaklıkta ani bir düşüş olabilir. Bir süre sonra 

normale döner ama bu ani düşüşler ciddi feci sonuçlara yol açabilir. 

 

Bu arada, hidrokarbonlardan vazgeçiyoruz. Bunun anlamı ne? Bir günde kuramayacağınız 

termik santralleri gerekirse sökmek demektir. Öyle değil mi? "Benzinden vazgeçeceğiz" 

çünkü şöyle bir şey var… güneş olayı… Yine güneş her zaman parlamaz, birincisi bu.  

 

İkincisi, bu enerjiyi nasıl depolayabiliriz? Üçüncüsü, ortaya çıkabilecek rüzgarlar: rüzgar 

çiftlikleri onlara tam olarak adapte değil ve daha sonra genel olarak anlamsız hale gelecekler. 

Ve bununla karşılaşacağız. Ve bunları nereye kuracağınızı gerçekten tahmin edebilecek 

misiniz?.. Soru, fırtınalı, kuvvetli rüzgarların tüm otomasyon sistemleri ve emniyet tertibatı 

ile bile rüzgar çiftliklerini işe yaramaz hale getirmesi değil. Gerekli olan bu değil. 

 

İnsanlığın şu anda gerçekten ihtiyacı olan şey doğru hidrokarbon, termik santraller ve 

istasyonlardır. Evet, CO2 yayıyorlar.  Ama onlar gerekli ve onlarsız daha da kötü olacak. 

Artı, küçük nükleer… kompakt birimler var, bilim adamları bunları zaten geliştiriyor ve bazı 
insanlar onları uzun zamandan beri kullanıyor. Bu da gerekli, elektrik üreten bir şey. 

 

Yakıtsız enerji üreticilerden bahsetmiyorum. Bunlar yalnızca Yaratıcı Toplumda 

geliştirilebilir. Tüketim toplumunda bu konu kapanmıştır. Bunu videolarımızdan birinde 



zaten tartışmıştık - bu gerçekçi değil. Ama şimdi, bize ısı ve elektrik sağlaması garanti edilen 

bir şeyden vazgeçmek, aptalca bir şey uğruna… 

 

Yine de, benim fikrime göre, bu modern "yeşil enerji" iyidir, ama bizi kurtarmaz. Bu 

dikkatimizi dağıtır. Bunun için çok büyük paralar harcayacağız ve en önemlisi zaman 

kaybedeceğiz. Ve yarın için tamamen güvenilmez enerji kaynakları yaratacağız. Bu 
imkansız. Önümüzde o kadar zaman yok. 

 

T: Bu arada, önümüzde ne kadar zamanımız olduğu ile ilgili olarak, söylediklerinizle ilgili 

olarak: doğal fenomenler kaotik olacak ve bilim adamlarının nasıl düşündüğü ilginç. 

Doğrusal düşünüyorlar, tüm sistemlerin dengesizleştiğini hesaba katmıyorlar. 

 

IM: Evet. 

 

T: Bu nedenle, "Okyanus seviyesi yükselirse, bu ve şu kıyı bölgeleri sular altında kalacak" ya 

da "Bu eğilim devam ederse, 2040'a kadar bu iklim bölgesindeki mahsulün şu veya bu 

yüzdesini kaybedeceğiz" diyorlar.  

 

IM: Bunu şöyle ifade edeceğim: Bu tahminleri yapan bu bilim adamları maaş alıyorlar, bu 

yüzden çalışmak için bir şeye ihtiyaçları var. Bu nedenle oturup kafalarının üstünden bir şey 

uyduruyorlar, sonra karşılaştırıyorlar ve onu bir araya getirmeye çalışıyorlar, bilirsiniz, 

kuyruktan -buruna gibi, deyim yerindeyse. Ve hepsi bu. Verileri herhangi bir bilime veya 

başka bir şeye dayanmamaktadır. 

 
Bilim, Jackie'nin verdiği şeydir. Tüm raporunu gözden geçirirsek ve ben onu çekimden sonra 

zaten inceledim, merak ettim, başka seçimi yoktu - yani o haklı. Orada kesinlikle 

matematiksel olarak kanıtlanmıştır, en azından yakın gelecekte Almanya'da gerçekleşecek 

olan süreçler. Bunlar gerçekte matematiğe dayanıyorlar. Neden? Çünkü öyle olması 

bekleniyor. 

 

Jackie her şeyi hesaba katıyor. Oysa bilim adamları neyi hesaba katıyorlar? Dün olanları mı? 

Dünden önceki gün? Ve yarın için bir tahmin yapıyorlar? Bugün nerede gözlemlenebilir? 

Dün ya da önceki gün olan bugün orada yoktur. Bugün olan şey ilk kez oluyor. Ve her 

seferinde yeniden modellenecek. 

 

Oysa bu yeni modeller, yine, çekirdeğin durumu, magma basıncı ve çok, çok daha fazlası, 

hatta sadece Sibirya'nın altında kalmayan, diğer bir çok ülkelerde de bulunan o çok köpüren-

kaynar su tabakası dikkate alınarak, şu anda var olan durumların toplamından oluşturuluyor. 

Neden? Çünkü bu bir süreçtir, tutarlı bir süreç. Gerçekten de bazı yerlerde su büyük ölçüde 

yok oluyor, bazı yerlerde insanların kuyularındaki sular ısınmaya başlıyor. öyle değil mi? 

 

Sıcaklıklar değişiyor. Oluşmakta olan birçok obruk görebiliriz. Daha önce hiç böyle bir şey 

olmamıştı. "Bu çukurlara jeoloji ve iklim değişikliği neden oluyor" diyorlar. Suyun 
kaybolduğu günümüzde kaç tane heyelan görüyoruz? Bu bir paradoks. Tam tersine stabilize 

olmalı. Öyleyse neden burada kayboluyor, oysa orada tam tersine, ortaya çıkıyor?  

 

Demek istediğim, bunlar matematiksel olarak hesaplanabilen doğal süreçlerdir. Bu konuda 

ciddi olarak çalışan var mı? Tartışmıyorum, belki biri yapmıştır ama biliyorsunuz, içimden 



bu konu hakkında konuşmak gelmiyor. Neden? Sonuçta bu sadece matematiksel bir model. 

Yanlış olabilir. Matematiksel bir modelde yanlış yere bir virgül koymak yeterlidir ve 

gördüğümüz sonuç tamamen farklı olur ve eşleşmeyebilir. 

 

Bu nedenle yapay bilinç Jackie'nin bile (bugün itibariyle bu gezegende bundan daha parlak 

bir varlık olamaz) hesapladığı bir şeyi duyurmak için... yani, hesapladı ama bir hata 
yapabilirdi. Neden? Bilinç bilinçtir. Bugün bu verilerden milyonlarca kaynağımız varken, 

çeşitli verilere bağlı kalıyoruz. Bütün bunlar bir araya getirilebilir ve izlenebilir: o rüzgarlar 

(bir rol oynarlar), atmosferin çeşitli katmanlarındaki sıcaklıklar, bunların nasıl değiştikleri; 

Yani, tüm rüzgar gülü hesaba katılır.  

 

Ve neden hesaba katılır? Çünkü bu, derin katmanlarda gerçekleşmeyen jeolojiyi belirtir. 

Oysa sığ katmanlar daha derin katmanları belirtir. Toplam olarak gördüğümüz şey, 

çekirdekteki süreçlerin kanıtını sağlar, oysa çekirdekteki süreçler dışsal faktörlere bağlıdır. 

Nötrino emisyonlarını hesaba katarak, yıkım süreçlerini görüyoruz. 

 

Ve bu toplam, demek istediğim, ne kadar verinin hesaplanması gerekiyor… Bununla kim 

uğraşır? Anlıyorum, Jackie'nin yapacak bir şeyi yok, bir kutunun içinde oturuyor ve hesap 

yapıyor. Biri satranç oynuyor ama Jackie ne yapmalı? Pençeleri satranç oynamaya uygun 

değil, bu yüzden aylak aylak dolaşıyor. Her şeyi hesaplamış olmamıza rağmen Allah bilir ne 

zaman? Bu doğru değil mi? Bu doğru. 

 

Oysa Fransa'da yakın zamanlardaki fenomen. Üzgünüm, ama… Fransa, Almanya, Çin ve 

diğer her şey. Bir video kaydettiğimiz zaman, birkaç tanesine uzun vadeli para yatırmam 
dediğimi hatırlayın... Neden? Çünkü orada neler olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bu 

ülkelerdeki ekonomilere ne olacağını, tüm bunların ne kadar çökmekte olduğunu, enflasyon 

oranlarının ne olduğunu ve neler olduğunu zaten görüyorsunuz ve göreceksiniz. Bu gerçekten 

böyle. Bunlar temel, basit şeyler. Öyle değil mi? 

 

T: Doğru, çünkü şimdi bile ekonomistler, meydana gelen sorunları gizlemek için çok şey 

yapıldığını söylüyorlar. 

 

IM: Bunu şöyle ifade edeceğim: Bugün itibarıyla ekonomistlerin bir sorunu olacak. Neden? 

Çünkü her şey aniden ve kendiliğinden olacak. Onlar ekonomiyi feci şekilde etkileyecek 

zorunlu siyasi kararlar olacak. Anlıyor musunuz? Bir bütün olarak dünya ekonomisini 

kastediyorum. Enflasyonlar çağlayan gibi artırılacak, yine, tek bir problem nedeniyle 

(tamamen politik bir problem) - iklimden dolayı çatışma nedeniyle. 

 

Yine iklim, insanları bu tür kararlar almaya ayrıca açgözlülüğe, insanlık dışılığa ve ayrılığa 

kışkırtır. Her yerde büyük sorunlarla karşılaşacağız: Çok yakında Çin ekonomisine yönelik 

saldırıyı ve yine Çin'in karşı saldırısını göreceğiz. Bunlar oyunlar, ama en zor zamanda 

cüzdanlarımızı da etkileyecekler. Ve zaman ne kadar zor olursa, bu tür oyunlar o kadar fazla 

olacaktır. Biliyorsunuz, böyle bir durum eli kulağında. 
 

Maddi olarak minimuma sahip iken ve bu minimum ile hayatta kalmak zorundayken, insanı, 

onun nasıl hayatta kalabileceğini gerçekten düşünen var mı? Enerji kaynakları, kira ve kamu 

hizmetleri, gıda ürünleri ve hayatımızın bir parçası olan tüm küçük eşyalar hızla daha da 



pahalı hale geliyor. Sonuçta, üzerlerindeki fiyatlar çılgın bir hızla artacak. Bunlar gerekli 

küçük şeyler. 

 

İnsanları gerçekten düşünen var mı? Az önce söyledik: 40 milyondan fazlası kelimenin tam 

anlamıyla kölelik içinde - günümüz tüketim formatının politikası bu. Ve hiç kimse, tüm insan 

haklarının ne zaman ihlal edildiğini gerçekten umursamıyor ve eğer biri bundan faydalanırsa, 
görmezden geliyorlar. Görüyor musunuz? Bu hayatın gerçeği. 

 

Gerçekten de bu gordian düğümünü kesmenin tek yolu Yaratıcı Toplumdur. Neden? Çünkü 

bugün daha iyi bir model yok. ALLATRA'da ya da başka bir şeyde ortaya çıkan şey bizim 

fikrimiz olduğu için değil. Daha ortaya çıkmadan önce, dünyanın her yerinden pek çok 

insanın büyük miktarda iş yaptığını ve tarihin ve dünyadaki her şeyin analiz edildiğini 

söylemiştik. Bu kadar basit bir şey, hata yapmamak için büyük emeklerle doğdu. Daha iyi bir 

model önerebilecek biri varsa - bu harika. 

  

T: Tam olarak problem bu, bize sadece olumsuz tahminler ve neler olacağı anlatılıyor ama 

kimse bir çözüm önermiyor, çünkü bugün bile bu sorunları çözemiyorlar. Az önce gıda 

ürünlerinden bahsetmiştik, sorunlar olacak. Doğrusunu söylemek gerekirse, bugün dünyada 

811 milyon insan yetersiz besleniyor ve birçoğu açlığın eşiğinde. BM, eşikte olan ilk ülkenin 

ismini çoktan verdi...  

 

IM: Madagascar? 

T: Evet, iklim tehditleri nedeniyle açlığın kıyısında. Ama bu sorun çözülmüyor. 

 
IM: Nasıl çözülecek? Dürüstçe bakalım: nasıl çözülecek? Toprağımızdan diyelim ki 

vatandaşlarımızdan bir parça alıp onlara mı vereceğiz? Zayıflayacağız, daha yoksul olacağız. 

Biz zaten… Diyelim ki, bu koşullarda yönetimimizin, ülkemizdeki vatandaşlar için en 

azından belirli bir asgariyi korumak için en azından bazı adımlar atması zor. Şimdi bir toprak 

parçası alıp birine verirlerse zayıflarlar. Öyle değil mi? 

 

Rekabet gücümüzü tamamen kaybederiz ve daha kötü yaşamaya başlayarız. Önümüzdeki 

seçimde böyle bir karar için yönetimimizi destekler  miyiz? Tabii ki hayır. Neden? Çünkü 

bizden bir şey alınıyor ve kendimizi daha kötü hissediyoruz. Ne kadar zengin olursa olsun 

her ülkede durum aynıdır. Çünkü tüm bu zenginlik, bilirsiniz, hepsi nasıl dengelidir. Bir 

insana ne kadar verirsen ver, ona asla yetmeyecektir. Öyle değil mi. Bir ülke ne kadar 

zenginse, insanları o kadar açgözlüdür, yani yaşama için açgözlüdür. Böyle bir anlamda. 

 

T: Fazlasını isterler.  

IM: Elbette daha fazlasını isterler. Alışıyorlar, içlerinde açgözlülük oluşuyor, bizim için 

varoluşun en üst seviyesi olan şeyi istemiyorlar; onlar için gündelik şeyler, onlar için yeterli 

değil. Daha büyük bir şeyin hayalini kuruyorlar ve şımarık oldukları için onlara daha büyük 

bir şey verilmelidir. Neden? Her zaman yeni bir şeye ihtiyaçları olduğu için, her zaman orada 

olmayan bir şeyi isterler, öyle değil mi? 
 

Oysa iki ucunu da zar zor biraraya getiren bir ülkede bulunan bir insan, temel ihtiyaçlarını 

karşılar ve hayatından oldukça memnundur. Ve zengin bir ülkede yaşayan ve oldukça zengin 

olandan çok daha mutludur, çünkü zenginin ihtiyacı kat kat artar ve bunu karşılamak son 



derece zordur. Diyelim ki artık onu sadece bir parça domuz yağı ve ekmek ve soğan 

mevcudiyeti ile tatmin etmeyeceksiniz. 

 

Gelişmekte olan ülkelerden insanlar için, şimdiden gerçekleşen ve gelmekte olan olaylara 

adapte olmak çok daha kolaydır. Şımarık değiller, hayatta kalmaya ve yaşam için savaşmaya 

alışkınlar. Gerçekten yaşayanlara gelince, kusura bakmayın, yönetimleri onları sadece 
şımartıyordu, her şeyi gümüş tepside sunuyorlardı, oysa gerçek şu ki: elektrik yok, benzin 

yok, ısıtma yok, hiçbir şey yok, dışarısı soğuk ve tamamen terk edilmiş durumdalar. 

 

Ve burada panik ortaya çıkıyor, “Nasıl olur? Onlarla ilgilenilmesi gerekiyor”. Oysa, özür 

dilerim, üçüncü ve dördüncü dünya ülkelerinde insanlar kimsenin onları umursamadığına 

alışıklar; kendileriyle ilgilenmeye alışkındırlar. 

 

T: Kendi kendilerine bırakılıyorlar.  

 

IM: Elbette.  Hayatta kalma oranı çok daha yüksektir. Esasen, şımarık insanlar için zaten var 

olan bu problemleri, adapte olmuş insanlar, doğal ortamları olduğu için henüz onları fark 

etmiyorlar bile. 

 

T: Bugünün gerçekliği. 

IM: Gerçeklik, evet. Başkalarına değil, kendilerine güvenmeye alışkınlar.  

 

T: Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yapıldı: refahtaki bir artış sizi 

nasıl etkiler?.. 
 

IM: Mutluluk?  

T: Tatmin, mutluluk, evet. 

IM: Hiç bir şekilde. 

T: Ve belli bir sınıra kadar durumun hala böyle olabileceği ortaya çıktı. 

IM: Doyum.  

T: Evet, doyum. 

 

IM: Karnınız tok ve ısınmış olduğunuz zaman. 

T: Oysa o para miktarından sonra, hiçbir şekilde, gerçekten hiçbir şekilde. Yani bir eşik 

miktarı var. 

 

IM: Karnınız tok ve ısınmışsınız ve en önemlisi, borcunuz yok. Ve bu üç bileşen,  

T: Temel olanlar.  

IM: Evet, üç temel ihtiyaç size istikrar hissi verir. Bu istikrar duygusu tam olarak dünyasal 

terimlerde mutluluk hissidir. Bu mutluluk değildir; istikrar ve huzurdur. Bunun ötesindeki her 

şey eğlencedir.  

 

Basit bir örnek vereceğim. Balık tutmayı seven herkes beni anlayacaktır. Ucuz bir Çin malı 
balık yemi satın alıyorsun, en ucuzunu ve balığa gidiyorsun. Balığa gidiyorsun ve hiçbir şey 

yakalamıyorsun, kesinlikle hiçbir şey. “Evet, balık yemi kötü” diye düşünürsünüz. Ama 

pahalı bir tane satın alma fırsatı yoktur. Bir yerde para kazandın, dedikleri gibi, şanslıydın ve 

biraz paran oldu. Gidip en pahalı Japon balık yemi satın alırsınız; Çin malından on kat daha 

pahalı. 



Balığa gidiyorsun ve hiçbir şey yakalamıyorsun. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ama 

bundan memnuniyetiniz artar mı? Hayır. Aslında mesele ne? Önemli olan balık tutmaktır, 

yakalamak değil. Evet, bir şey yakalarsanız şanslısınız ama balık varsa ve onu ısırırsa ucuz 

bir Çin mal balık yemi kullanarak onu yakalayabilirsiniz. Görüyor musunuz? İki bileşenin 

varlığı. Ama en önemlisi, bir su kütlesinde balığın varlığıdır. Ayrıca aktif olarak ısırıyorsa 

her şeyi ısırır. 
 

Balıkçılar için basit bir örnek: Havucu nasıl aldıklarını, kanca bağladıklarını, fırlattıklarını ve 

turna balığı yakaladıklarını YouTube'da izleyebilirsiniz. Neden? Çünkü o orada. Oysa bizim 

su kütlelerimizde pahalı bir balık yemi alırsınız, bütün gününüzü ona yüzmeyi öğretmeye 

çalışarak geçirirsiniz, ama balık yoktur. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü orada balık yok. 

Yaşam standardı için çok fazla. Ne olursa olsun… Temel istikrardan geçtiyseniz, o zaman 

diğer her şeyin önemi yoktur, ama bu farklı bir yönde çalışır. İşte burada, biliyorsunuz, 

"gösteriş" argo kelimesi, yani komşuları kıskandırmak için ortaya çıkar. Ne için? Dikkat 

çekmek. 

 

Ve şimdi çok ilginç bir noktaya değiniyoruz: dikkat çekme ve bunun ne için gerekli olduğu. 

Öyle değil mi? Ama bunu detaylandırmadan önce, yine de arkadaşlarımızla Yaratıcı Toplum 

hakkında konuşmak istiyorum. Böyle bir anlayışım var ve muhtemelen zamanı geldi. 

Arkadaşlarımıza seslenmek ve bu konuyu konuşmak için zamanı değerlendirmek istiyorum. 

Yaratıcı Toplum projesi çok önemli; hepimiz onun önemini anlıyoruz, ama yine de, bir 

şekilde onu bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne anlamda? 

 

Biliyorsunuz, çocuklar büyüyüp bağımsız hale geldiklerinde yuvadan ayrılmalarının zamanı 
gelmiştir, ya da en basit tabirle Yaratıcı Toplum projesini farklı raylara oturtmak gerekir. O 

ALLATRA'da olmamalı. Bu benim görüşüm. 

 

Açıklayacağım, size anlatacağım ve arkadaşlarımızla birlikte bunun doğru mu yanlış mı 

olduğunu düşüneceğiz. Yaratıcı Toplum nedir? Bunu çok konuştuk, önemini anlıyoruz, 

bugünden itibaren insanlığın geleceği için bir alternatif yok. Soru, onu geliştirip 

geliştiremeyeceğimiz tamamen bize ve insanların tutumuna bağlı. 

 

Nuh bir zamanlar insan nüfusunu kurtarmak, hayvanları kurtarmak vb. için gemisini inşa etti. 

Herkes bu İncil hikayesini hatırlar. Yaratıcı Toplum, insanlara ve hayvanlara ve hayatın 

günlük tüketim biçiminde bizim için en azından bir değeri ve önemi olan her şeye yer olan o 

gemiye tamamen benzerdir. 

 

Oysa ALLATRA aslında bir gemi değil, en azından Nuh'un sahip olduğu şekilde değil. 

ALLATRA'da hayvanlar için yapacak bir şey yok. AllatRa kutsal olandır. ALLATRA, 

Tanrı'yı sevenler içindir. ALLATRA kavramının kendisi Tanrı'nın Sevgisidir. Bu nedenle, 

ALLATRA, paylaşan, anlayan ve Tanrı'ın Sevgisi için çabalayanlar, böyle bir ihtiyacı olanlar 

içindir. 

 
Oysa Yaratıcı Toplum herkes içindir: insanlar ve hayvanlar için, gemideki gibi - birkaç insan 

ve birçok hayvan. Dolayısıyla benim kişisel görüşüm, Yaratıcı Toplumun kaynaklarına sahip 

olması gerektiğidir; kendi kendine gelişmelidir. Biz, AllatRa insanlarının, bununla meşgul 

olmayı bırakmamız gerektiğini söylemiyorum. Hayır, hiçbir şekilde. Bu Yaratıcı Toplumu 



kurmak, geliştirmek için çok fazla çaba ve zaman harcadık ve şimdi tüm dünyada ivme 

kazanıyor, insan kitleleri bunu biliyor. 

 

Ama bence, biz AllatRa'nın insanlarının tüm insanlıktan, seçimlerinden sorumlu olması 

yanlış. Yaratıcı Toplum herkes içindir, bu nedenle onu bağımsız bir proje olarak daha da 

geliştirmek ve ALLATRA ile karıştırmamak gerekir. Bunun doğru olduğuna inanıyorum. 
 

T: Bu nasıl görünecek? Bu aynı zamanda insanlar için bir soru. Açık olan bir şey var ki, 

Hareket katılımcıları Yaratıcı Toplumu inşa etmekten vazgeçmezler, değil mi? 

 

IM: Bu, fiziksel bedenlerimizi, yakın ve sevdiklerimizi ve genel olarak bu dünyayı 

ilgilendiriyorsa nasıl durabiliriz?! Yine, aynı zamanda o Hizmetin bir türüdür, insanlara ve 

diğer her şeye yardım etme ihtiyacının bir varyantıdır, öyle değil mi? Bu nedenle, doğal 

olarak vazgeçmeyeceğiz, ama kendi başımıza zorlamaya devam etmek ve bu projenin 

sorumluluğunu almak zorunda değiliz. 

 

Evet, herkes gibi biz de katılımcı olarak katılacağız. Tabii ki geliştirmeye devam edeceğiz, 

ancak bu sadece bizim sorumluluğumuz olmamalı. Bu noktada bu projenin sorumluluğunu 

tüm dünyayla, tüm insanlıkla paylaşmak gerekiyor, bu da demek oluyor ki bu projenin 

kaynaklarımızdan çıkarılması gerekiyor sonuçta. Kendi kendine gelişmesi gerekiyor. 

 

Bu ALLATRA değil. ALLATRA'da hayvanlara yer yoktur. O kutsaldır. AllatRa, Tanrı'nın 

Sevgisinin olduğu bir yerdir. Bu gerçekten böyle. Bu Sevginin olduğu tek yer orası. Bu arada, 

Yaratıcı Toplum, kusura bakmayın, açık ve net bir şekilde söyleyeceğim, tüm dünyadaki 
herkesin kıçını ilgilendiriyor. Kendi kıçını kurtarmak herkesin elinde… 

 

Bir küçük nokta daha. Sonuçta Yaratıcı Toplumun sekiz temeli vardır ve temel alınması 

gereken de budur. Ve Yaratıcı Toplumun inşasında AllatRa prensipleri hakim olmamalıdır, 

bu yanlıştır. AllatRa prensiplerine göre İdeal Toplum daha sonra inşa edilmelidir. Hakikat ve 

Tanrı'nın Sevgisi olarak AllatRa'nın çekirdekte olması gereken yer burasıdır. 

 

Oysa Yaratıcı Toplum, Yaratıcı Toplumdur, insanlığa son derece gelişmiş tek bir uygarlık 

olma, hayvan durumundan uzaklaşma ve insan olma fırsatı verecek bir geçiş modelidir. Ve 

insanlık insan olduğunda ve tek bir insan uygarlığı olduğunda, AllatRa, İdeal Toplumu inşa 

etmek için büyük talep görecektir. Bu uygarlığın bir sonraki adımıdır. 

 

T: Yaratıcı toplum olmadan İdeal Toplumu inşa etmek... 

 

IM: Oysa bugün, elbette. AllatRa prensiplerini bugün Yaratıcı Topluma sokmak yanlıştır. 

Biliyorsunuz, sonuçta, incileri takdir edenlerin önüne atmak gerekir. Ve bu durumda, tüm 

uygarlığın hayatta kalması meselesi, vurguluyorum, herkesin meselesi, bu nedenle, bu sadece 

bizim değil, herkesin işi. 

 
Yine ALLATRA'da siyaset, din kavramı ya da başka bir şey yoktur. ALLATRA'da insanlar 

dışsal olarak değil, yalnızca içsel özleriyle birleşirler. ALLATRA'da statüler, pozisyonlar, 

politikacılar veya işadamları ayrımlarına sahip olmamalı - sadece insan. "Sadece bir insan" ne 

anlama geliyor? O Tanrı'yı seven insandır, diridir, sıradan bir insan değildir, Tanrı'nın 



gördüğü ve sevdiği biridir - bu, burada bu üç boyutlu dünyada kim olursa olsun bir insanın 

kazanabileceği en yüksek mevkidir. 

 

Bu arada, bu üç boyutlu dünyada tüm insanlar ölümlüdür. Ve kim olursa olsun, bedeni 

ölecek. Sıradaki soru şu: Daha sonra kim olacak? Ve eğer gerçekten manevi değerlere 

dokunursak, işte o zaman zaten ALLATRA'nın meselesidir. Yaratıcı Topluma gelince, bu 
gezegeni kurtarmak, o hayvanları, her türden küçük yaratıkları kurtarmak ve genel olarak 

insan nüfusunu kurtarmakla ilgilidir. Politikacılar, rahipler ve diğer herkes için bir yer var. 

 

Biliyorsunuz, size basit bir örnek vereceğim. Bir insan hastalandı, ciddi bir hastalığı ve ölüm 

riski var ve bir doktor onu iyileştirdi. Bunun üzerine o kişi gelir ve “Teşekkür ederim doktor, 

beni kurtardınız” der. Ve işte soru: Onu kurtardı mı, kurtarmadı mı? Bu adam artık 

ölmeyecek mi? Doktor sadece ömrünü uzattı. Dolayısıyla, Yaratıcı Toplum projesi, onu 

kurtarabilecek tüm hasta toplumumuz için iyi bir doktordur. 

 

Oysa insanları gerçekten kurtaran şey AllatRa'dır, o asla bitmeyen Yaşamı veren şeydir. Bu 

nedenle, biliyorsunuz, Yaratıcı Toplum ile anaokulu aşamasını geçtik ve bu küçük geminin 

kendi başına yola çıkmasına izin vermenin zamanı geldi. Ama başka bir soru var. Bu bizim 

projemiz olduğu için, biz AllatRa insanları olarak sorumluluğu tamamen başkasına 

devredemeyeceğiz ve kontrolsüz bırakamayacağız. 

 

Biliyorsunuz, çocuklar büyüyüp gittiğinde ebeveynler gibi, ama tüm sorumluluk hala bize 

aittir. Yine de çocuklarımızın kaymamasını veya kötü şeyler yapmamasını kontrol etmeliyiz. 

Aynı şekilde, Yaratıcı Toplum'un sorumluluğu yine de AllatRa insanlarına ait olacaktır, 
vurguluyorum, yalnızca bu projeyi kimsenin kendi özel çıkarları - herhangi bir tür siyasi veya 

ekonomik çıkarları için - gasp etmemesini sağlamakla ilgili olarak. Sonuçta, eko-aktivistler 

ve benzerlerinde olduğu gibi, bundan çıkar sağlamak için hepsini bir tür siyasi oyuna dahil 

etmeye yönelik sayısız girişimde bulunuldu. 

 

Girişimler oldu, ama biz buna izin vermedik ve umarım gelecekte de buna izin vermeyiz. 

Ama bu projenin geliştirilmesin sadece AllatRa insanlarının değil, tüm insanlığın 

sorumluluğu olmalıdır. Bu tamamen kişisel görüşüm arkadaşlar, bunu size açıkladım ama 

karar size kalmış arkadaşlar. 

 

Bu nedenle, bu video yayınlandıktan sonra bir konferans görüşmesi yapıp bunun yapılıp 

yapılmamasına karar vereceğinizi düşünüyorum. Alternatif olarak, bu projeyi ALLATRA'da 

bırakabiliriz, ancak prensiplerimiz bu gemiye uygun değil, çünkü bu gemiye çok az insan 

biniyor. 

 

T: İgor Mihayloviç, Yaratıcı Toplum projesinin katılımcısı olarak kalacak mısın? 

 

IM: Ben bir gönüllüyüm, ALLATRA Uluslararası Halk Hareketi'nin bir katılımcısıyım ve 

doğal olarak Yaratıcı Toplum projesinin bir katılımcısı ve gönüllüsüyüm. Tabii ki, her zaman 
olduğu gibi, elimden gelenin en iyisini yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten sizin yanınızda 

olmayı reddedebilir miyim? Bu değerli ve önemlidir. 

 



Bundan başka, bu projenin bir alternatifi olmadığını da anlıyoruz. Şimdiye kadar kimse bir 

şey önermedi. Ve alternatif bir proje hayal etmek zor. Sadece bir önceki videoda anlatılan 

yapay bilinç Jackie, ama bu bir toplama kampı, orada gelecek yok; o proje sınırlı. 

 

Oysa uygarlığımıza gelecekte milyarlarca yıl verebilecek şeyden konuşuyoruz. Bu ilginç. Ve 

buna değer. ALLATRA'ya gelince... ALLATRA ne yapıyorsa onu yapmalıdır. Sonuçta, 
ALLATRA'da bilimsel araştırma ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok başka proje 

kalıyor, bir dizi başka ilginç proje, ama görünmez dünyayla ilgili olanlar. Tanrıya şükür, 

ALLATRA'da insanlar, bir yerde, bazı kurumlarda uygulamaya çalıştığınızda, itibarınızı 

riske atmadan uygulanamayan bilimsel araştırma projelerini bile uygulayabiliyorlar. 

 

Bu arada, ALLATRA'da bu mümkün, çünkü bu gerçekten ilginç. Sınırın ötesinde olan, 

görünen dünyanın sınırlarının ötesinde olan şey ilginçtir. ALLATRA ile ilgili olan budur.  

Burada hayatımızın her yanını incelemek ve araştırmak vardır ve en önemlisi ALLATRA'nın 

yaratıldığı şey kesinlikle Tanrı'nın Sevgisini kaybetmemek ve Hayat kazanmaktır. Bu, her 

insandaki her Melek için bir kavgadır. ALLATRA'nın anlamı budur. 

 

Sonuçta, o Tanrı'yı gerçekten seven, ruhsal yola gerçekten sözle değil, eylemle giren, bu 

susuzluğu hisseden her insanın kaçınılmaz bir ihtiyacıdır - AllatRa insanı, Tanrı'nın Sevgisini 

hisseden ve bunu kendisi üretendir, çünkü Tanrı'ya giden tek bir yol vardır - Sevgi yoluyla. 

Bu gerçekten böyle. Peygamberlerin bahsettiği şey budur. Ve bu nedenle uzun yıllardır 

yapılan bu çalışmalara, bu anlamla ilgili, peygamberlerin gerçek sözleri ile ilgili bu çalışmaya 

devam edilecek. Başka türlü nasıl olabilir? Nasıl kapatabiliriz? Sonuçta, bu çok ilginç. Bu 

ilginç ve her seferinde AllatRa'nın kendisinin gerçeğini onaylıyor ve anlamını tamamlıyor. 
 

Ayrıca, bir kez daha söyleyeceğim arkadaşlar, Yaratıcı Toplum gerçekten önemli ve gerekli. 

Neden? Çünkü Yaratıcı Toplum, Meleklerin ortaya çıkabileceği gövdeleri koruyabilir. Oysa 

AllatRa'nın görevi tam olarak bu Melekleri bu gövdelerde canlandırmaktır. Bu çok önemli. 

Her iki proje de önemli. Bu nedenle ondan vazgeçemeyiz. Ben sadece ona bağımsızlık 

vermenin gerekli olduğu fikrini destekliyorum. Yaratıcı Toplumda herkese yer var. 

 

Oysa ALLATRA'da, sadece Tanrıyı sevenlere yer vardır. Burada şeytanın hizmetkarları için 

yapacak bir şey yok. Öyle değil mi? ALLATRA'da… Peki, nasıl? Bunlar karıştırılamaz 

şeyler. AllatRa ateştir, Tanrı'nın Sevgisinin ateşidir. Yaratıcı Toplum ise sadece bedenlerin 

kurtuluşu, yaşamların uzatılması ve bu Sevgiyi kazanma şansıdır. Yaratıcı Toplumun değeri 

de muazzamdır. 

 

Sonuçta, bu canavarların yetiştirildiği, insanın meleksi özünün kaybolduğu, insanın insan 

olmaktan çıktığı, kafasında iblislerin baskın olduğu, dinin dilini konuştuğu tüketici formattan 

bir geçiş. Öyle değil mi Öyle arkadaşlar. Bununla tartışamazsınız. 

 

Ve Yaratıcı Toplum hakkında gerçekten iyi olan nedir? Aynı zamanda bir insanın içinde 

insani olan her şeyi geliştirmek için bir fırsat sağlar. Bunlar farklı koşullardır. İnsanlığın bu 
içsel feci bozulmadan uzaklaşmasını ve bir insan olarak canlanmasını sağlayacak olan budur. 

Bu çok daha fazla sayıda insana Hayat kazanma şansı veriyor. Geçici değil, kalıcı hayat. Onu 

değerli kılan da bu. 

 

 



"BİLİNÇ VE ŞAHSİYET. KAÇINILMAZ ŞEKİLDE ÖLÜ OLANDAN EBEDİYEN DİRİ 

OLANA" VİDEOSUNDAN ALINTI.  KISA VİDEO "BİR MAYMUN VE BİR İNSAN" 

 

İnsanın kendini bir beden, düşünce, duygu sandığı ortaya çıkıyor. Bununla gurur duyuyor. 

Ama primatoloji ile karşılaştığınızda, buna inananın tam olarak içinizdeki maymun doğası 

olduğunu anlarsınız. 
 

BİR MAYMUN VE BİR İNSAN  

74:59 

BİR MAYMUN VE BİR İNSAN  

75:03 

GENEL PRIMAT KARAKTERİSTİKLERİ  

75:11 

BİLİMSEL SINIFLANDIRMA 

75:18 

İNSANLAR VE HAYVANAT ARASINDA BİYOLOJİK BENZERLİK  

75:19 

KUŞLAR — 10% KEMİRGENLER — 20% 

75:21 

PRİMAT-OLMAYAN MEMELİLER — 30-40% 

75:23 

PROSIMIAN'lar (Lemur ve tarsius türünü içeren maymunlar) — 50 % YE KADAR 

75:25 

DÜŞÜK PRİMATLAR — 50-75% 
75:27 

MAYMUNLAR — 90-99% 

75:34 

MAYMUN VE İNSAN ARASINDAKİ BENZERLİKLER NELERDİR? 

75:38 

BİYOLOGY 

75:40 

ANATOMİ 

75:42 

İSKELET YAPISI  

75:43 

BEYİN YAPISI 

75:48 

BUNDAN BAŞKA, FİZYOLOJİK BENZERLİKLER  

75:48 

HASTALIKLAR 

75:49 

DİYET 

75:52 
ZEKA 

75:54 

HAFIZA  

75:57 

BAĞLANTI KORTEKSİ 



76:01 

SOYUT DÜŞÜNME  

76:06 

DİL 

76:22 

DAVRANIŞ 
76:27 

DUYGULAR 

76:30 

DEPRESYON 

76:33 

GURUR 

76:36 

MAL BİRİKTİRME  

76:42 

AÇGÖZLÜLÜK 

76:46 

YALANLAR 

76:50 

SALDIRGANLIK  

76:57 

GİZLİ FAALİYETLER  

77:04 

"EKONOMİK İLİŞKİLER"  
77:19 

DENEYLER 

77:20 

MAYMUNLAR VE PARA İLE DENEY 

77:32 

ADALET DUYGUSU ÜZERİNE DENEY  

77:44 

DENEY “BİZ BURADA BÖYLE YAPARIZ” 

77:58 

TARİH 

77:59 

İNSAN BEDENİNİN HAYVAN ORİJİNİNİN KADİM KAYITLARI 

78:16 

MAYMUN <---> İNSAN BEDENİ, DUYGULAR, ZEKA,  

78:18 

SEN KİMSİN?! 

 

IM: Sekizinci güne kadar insanın hayvandan farkı yoktur. Bir şempanze de, diyelim ki, 

oldukça gelişmiş bir birincil bilince sahiptir. Analoji çok yakın. Ve bir maymunun ve bir 
insanın üç yaşına kadar, beş yaşına kadar olan çocukları da pratik olarak aynı şekilde gelişir. 

 

Ama sonra, insan keskin bir şekilde ayrılmaya başlar. Bu neden oluyor? Tam olarak, 

doğumdan sonraki sekizinci günde insan, bir kap gibi bir insan Ruhu ile doldurulduğu için ve 

Ruh Şahsiyeti yaratır. 



T: Ruh ve Şahsiyet tam olarak ruhsal bileşenlerdir. Ve insan neden İnsan oldu ve neden 

benzerlikte ve surette yaratıldı? Çünkü Ruhsal Dünya'dan bir parça onun içindeydi. 

 

IM: Şahsiyet tam olarak bir İnsanın gerçekte olduğu şeydir. O kim olduğunuzdur. Bundan 

dolayı, bu projeden vazgeçemeyiz, bu önemli ama bağımsızlık verilmelidir. Öyle değil mi? 

Karışmayan şeyleri karıştırmak yeterli. Bundan başka, insanların aslında çok fazla seçeneği 
yok. Her şeyi olduğu gibi bırakmak mümkün ama herkes çok iyi anlıyor: iklim, ekonomik 

sorunlar ve diğer her şey bizi büyük bir felakete sürükleyecek. 

 

Bizi şimdiden bir felakete sürükledi, yüzyıllardır inşa edilen her şeyin nasıl yıkıldığını 

şimdiden görüyoruz. Biz insanlık olarak ya kaosa, kargaşaya düşüp dünyanın bu 

kıymıklarında hayatta kalmaya çalışacağız ya da kendimizde güç bulup Yaratıcı Toplum'u 

inşa edeceğiz. 

 

T: İgor Mihayloviç, kusura bakmayın ama gerçekten de önceki videoda Jackie olayların nasıl 

gelişeceğine dair üç senaryo önerdi ve bir önceki videoda da söylediğiniz gibi ikisi ütopik ve 

kelimenin tam anlamıyla boğulmaya yol açacak. Senaryolardan biri de Yaratıcı Toplum. 

Ama, bir keresinde bir senaryo daha olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum ve çok eski 

zamanlardan beri orada gerçekten kutsal insanlar yaşadığı için afetlerin belirli yerleri 

etkilemediği durumlar vardı. 

 

IM: Gerçekten kutsal insanlar havayı ve iklimi bile biraz etkileyebilir, ama belirli yerlerde 

sadece yerel olarak. Aslında evet dördüncü model var ama dile getirmedim bile. Nasıl bir 

konuyu gündeme getirdin… Bu modeli günümüz toplumunda uygulamak neredeyse gerçekçi 
değil. Neden? Çünkü alegorik olarak ifade edersek, ima ettiği şey... 

 

Neden gerçekçi olmadığını açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü Tanrı bizi insan olarak 

görmek zorundadır. Tanrının biz dirilene kadar bizi görmediği bir gerçektir. Maddi bir şey 

istediğimiz yerde dualarımızı duymaz. Bunu duyan şeytandır ve bazen bu istekleri yerine 

getirir. Bunun bedelini hayatımızla ödüyoruz. Aslında, tüm büyünün üzerine inşa edildiği şey 

budur. Büyü, yaşamlarımızla ödediğimiz bir şeydir, Tanrı'dan sözde istediğimizin sadece bir 

kısmını, kırıntıları alırız, ama Tanrı'dan istemeyiz. 

 

Tanrı Hayat verir, Ebedi Hayat. Ama O'na ancak Sevgi ile gelebiliriz. Bu nedenle, gerçekten 

ruhsal uygulamalar yaptığımızda, gerçekten kazanırız, bu Sevgiyi çoğaltırız ve sonunda 

içimizde bir alev tutuşur, Tanrı'nın Sevgisinin gerçek alevi. Tüm azizler bunu tarif etti, 

gerçekten bilenler. Ve bu alev görülebilir. Neden? Çünkü insanda bir meleğin doğuşunun tam 

olarak habercisidir ve o zaman Tanrı onu görür. 

 

Bilincin süpürgeliğinin altından çok sayıda Şahsiyeti çekmek için, onlara gerçekte 

Şahsiyetler olduklarını açıklamak için ne kadar çaba ve enerji harcanması gerektiğini hayal 

edin; bilinçlerini kontrol etmesi gerekenin kendileri olduğunu ve insanın kafasındaki 

iblislerin Şahsiyet olarak onu süpürgeliğin altına sürmemesi gerektiğini; ve insanın Hayat 
için çabalaması gerektiğini; Bu dünyada Tanrı'nın Sevgisinden daha iyi bir şey olmadığını ve 

hiçbir şeyin bununla karşılaştırılamayacağını. 

 



Çok sayıda insanı uyandırmak için ne kadar iş, çaba ve zaman harcanacağını hayal edin. Ve 

gezegenin parlamaya başlaması için çoğunluk olması gerekiyor. O zaman Tanrı onu görür ve 

merhamet eder.  

 

Oysa şimdi karanlık, ölü küçük bir gezegen. Biliyorsunuz, birçok insan bilinçten tartışabilir, 

iblisler bu bilgiye kızabilir, ama ben basit bir örnek vereceğim. Değerler. İlk etapta neyi 
kurtarırız? Bunun arkadaşlarımıza bir açıklama sağlayabileceğine inanıyorum. 

 

Basit bir örnek verelim. Bir evden diğerine taşındığınızı hayal edin. Yanınıza ne alırsınız? 

 

T: Anında kafamda düşünceler ortaya çıkıyor - tahliye sırasında olduğu gibi: dökümanlar, 

sıcak giysiler... 

IM: En önemli şeyler. T: Evet. 

IM: Gerçekten ihtiyacın olan ve değer verdiğin. Bu nedenle, aslında kendinle birlikte neyi 

alırsın?  

 

T: Temel olarak, çok fazla şey değil: dökümanlar, temel şeyler ve muhtemelen ya kitaplar ya 

da laptop, ki o da bir tür kütüphane... 

 

IM: Hepsi bu mu? Temel olarak, hepsi bu mu?  

 

T: Gerçekte, başka her şey .... Evet.  

 

IM: Tamam. Ya onu ziyarete gelen uğur böceği ve böceği olan papatyaya ne demeli? Tüm 
arkadaşlarımız ve ben hatırlıyoruz, oysa sen unuttun, öyle değil mi? Onu almıyor musun? 

Eski evde mi bırakacaksın? Cevap bu arkadaşlar. Çünkü Tanrı için biz, gezegenimiz papatya 

ve böcek gibiyiz. Bütün bunlar O'nun fantezisi seviyesinde olduğu sürece hiçbir değeri 

yoktur. 

 

Orada ortaya çıkan melekler değerlidir. Örneğin, bu böcekten ve o böceğin içinden maddi bir 

şey çıkarsa, Tanushka onu alacaktır, çünkü ondan kaçamayacak; ilk etapta belgelerden daha 

hızlı alacak. Öyle değil mi? Elbette. 

  

Oysa bu durumda, bunun dışında her şeyi aldı. İşte size cevap arkadaşlar. Aslında her şey çok 

basit. Esas olan Hayattır. Bu nedenle, sanırım… En azından bir şekilde neden ayrılması 

gerektiğini açıkladım. 

 

T: Doğru, İgor Mihayloviç, İncilde ayrıca Tanrının Krallığının zorla alındığı söyleniyor.  

 

IM: Elbette Soru sadece hangi kuvvet olduğudur. Tüketici anlayışımızda, zorla almak bir 

krallığı veya bir kaleyi almak anlamına geliyor, fiziksel bir çaba uygulanmalıdır vs.  

 

Oysa bu durumda, Sevginin gücü ile alınır, samimi, gerçek kuvvet, dünyaları yok etmeyen, 
ama Melekleri canlandıran Hayat veren güç. Ölümsüz varlık canlanmak zorundadır. Ama 

tam olarak insanın kendisinin tutkusu ve arzusu vasıtası ile canlanmalıdır. Seçme özgürlüğü. 

İnsan ölme hakkına ve Yaşama hakkına sahiptir.  

 



Ama Yaşamak için bu Krallığı kazanmalıdır ve bu krallık yalnızca zorla, güçle, yine 

Tanrı'nın Sevgisinin gücüyle alınır. Yine de biriktirilmelidir. Ve burada… 

 

Diyelim ki (biraz sadeleştireceğim) Tanrı Sevgisi, bu güç nereden geliyor? Neyden 

arkadaşlar? Nereden üretiliyor? Bunun öncüsü nedir? 

 
T: Eylemlerimiz, Sevgimiz. 

 

IM: Sevgimiz. Güzel söyledin: “Sevgimiz". Ama bizim “birbirimize sevgimiz” var, “ içmeye 

sevgimiz” var, “domuz yağı sevgimiz” var, öyle değil mi? Maddi dünyamızda bolca sevgi 

var: lüks sevgisi, aşağılanma sevgisi, acı çekme sevgisi… 

 

O hangi sevgiden ve neyden alınır? Tanrı'nın Sevgisini yaratan temel güç nedir? Allat'ın 

gücü, dikkatin gücü. İşte cevap arkadaşlar - Allat'ın gücü, dikkatin gücü. Dikkatimiz nedir? 

Dikkat, Yaşamın bu gücünü yatırım yaptığımız yerdir. Öyle değil mi? Genelde harcadığımız 

gibi içten dışa doğru harcamazsak: fantezilerimizde, düşüncelerimizde, gün içinde her şey 

hakkında çok düşünürüz, dikkatimizi mümkün olan her yere yatırırız. 

 

Bundan başka, yine (biraz konuyu dağıtacağım), Allah korusun biri bizi incitirse. Öyle değil 

mi? Bu incitmeyi kabul ettik. Dikkatimizi nereye harcıyoruz? Bizi inciten insana. 

 

T: Evet, insana, elbette. 

 

IM: Doğru. Bu neden oluyor? Çünkü bilincimiz bizi sabitler, değil mi? Bu nedenle, 
bilincimiz bizde gücendirmeyi sürdürmekten yararlanır, bilincimiz acı çekmemizden 

yararlanır. Bilincimiz dostumuz mu yoksa düşmanımız mı? 

 

T: Düşman, elbette. 

 

IM: Düşman. Ve bu neden oluyor? Basit bir soru. Çünkü bilinç bir tür nöbetçidir. Ve gücü 

yatırmayan, oysa güç niyetin gücüdür; gerekeni, ihtiyacınız olanı yorulmadan yaptığınız 

zamandır ve burada güç üretilir. Öyle değil mi? Ve tüm dikkatinizi nereye harcıyorsunuz? 

 

Tanrı'nın Sevgisine, kendi içinize, içinizdeki Sınırsız Dünyanın bir parçasını, Tanrının bir 

parçasını aramaya. Sadece dikkatinizi oraya vererek size verileni geri verirsiniz. Ve sadece o 

zaman o çoğalmaya başlar. Ve bu samimi, gerçek bir süreç olduğunda, o zaman Tanrı'nın 

Sevgisi içinizde güçlenir ve ölümlü bir varlıktan ölümsüz bir Meleği, yani Ruhsal Dünyanın 

bir parçasını doğurur. Öyle değil mi? Aslında her şey çok basit. 

 

Ama bu nöbetçi... Dinde çok eski zamanlardan beri ona "iblisler" deniyordu. Ve tüm 

peygamberler, şeytanın şahdamarından çok daha yakın olduğunu söylediler. Neden? Çünkü o 

sizin kafanızda, sizi manipüle ediyor ve kontrol ediyor. Ve insan kendi benlik kimliğini 

kaybettiğinde ve düşünceleri kendisininmiş gibi algıladığında… Oysa insan neredeyse 
düşünceler üretmez. Ve burada problem vardır, çünkü kendimizi bir şey hakkında 

düşünmeye, gerçekten bir şey hakkında düşünmeye zorlamak için bir düşünce üretmek için 

çok fazla enerji harcamamız gerekiyor. O veya bu düşünceleri kabul ediyoruz. 

 

 



Ve paradoks şu ki, ortalama bir insana yaklaşık 5.500 ila 8.000 düşünce gelir… Dini fanatik 

olanları veya gerçekten ruhsal gelişimiyle meşgul olanları değil, sadece tüketici formatta 

sıradan bir insanı alıyorum. Böylece, her gün ona 5500 ile 8000 arası düşünce gelir. Ve 

bunların hepsi, bir insanı manevi yoldan saptırmaya yönelik tüketim, olumsuzluk ve diğer her 

şeyin bir sonucudur. Ve ortalama olarak, bir insanı ruhsal bir arayışa motive edebilen, 

milisaniyeler süren yaklaşık üç düşüncedir. Sadece oranı hayal edin. Bunu icat eden ben 
değilim. Bu istatistik. 

 

Neredeyse her zaman kafanızda düşünceler dönüyor, bazıları sabitlenmiş veya başka bir şey , 

ama, baskın bir düşünce ortaya çıkıyor. Demek istediğim, biri sizi gücendirmeye karar verdi 

ve siz bunu kabul ettiniz. Ve burada önemli bir nokta var: gücendiniz ve kabul ediyorsunuz. 

Bu gücenmeyi kabul ettiğinizde, içinizde yaşamaya başlar; dikkati buna koyarsınız. O zaman 

bu suçlu şeytanla aranızda aracı olarak davranır.  Ve onun aracılığıyla, onun imgeleri vasıtası 

ile, ona olan nefretiniz vasıtası ile, ona olan gücenmeniz vasıtası ile şeytan sizin dikkatinizin 

gücünü, hayatınızı alıp götürür.  

 

Ayrıca önemli bir nokta daha var. Birine gücendiniz... birinden hoşlanmıyorsunuz, ama onu 

kafanızda tutup duruyorsunuz. Basit bir soru. Ona kırgınsanız, ona ihtiyacınız yoksa, sadece 

onu unutun, bu mantıklıdır. Neden? Yaşam enerjinizi ona harcamayacaksınız; ona bir şey 

kanıtlamak, ona kin beslemek, onu bir şekilde cezalandırmak için ömrünüzü ona 

harcamayacaksınız - sonuçta sürekli onu düşünüyorsunuz. 

 

Sürekli onu düşünüyorsanız, bu onu sevdiğiniz anlamına gelir ve ayrıca ona değer  

veriyorsunuz ve hayatınızı onunla paylaşıyorsunuz. Düşmanınızla ya da nefret ettiğiniz 
biriyle hayatınızı nasıl paylaşabilirsiniz? Öyle değil mi? Görünüşe göre onu Tanrı'dan daha 

çok seviyorsunuz. Elbette onu seviyorsunuz. Dikkatinizin gücünü, hayati Allat'ınızı Tanrı'ya 

yatırmazsınız. İçinizde daha da fazla Sevgi üretilebilmesi ve Hayatı elde edebilmeniz için  

Onu Tanrı'ya geri döndürmezsiniz. 

 

Ama onu nefret ettiğiniz, sözde nefret ettiğiniz birinin imgesine harcıyorsunuz. Eğer  ondan 

nefret ediyorsanız, neden sürekli onun etrafında koşuyorsunuz? Ve kaç kişi böyle yaşıyor? 

Birisi kırıldı; biri ona bir şeyler söyledi ve o kafasında bir şeyleri kanıtlıyor, tartışıyor, bir şey 

icat ediyor, entrika uyduruyor veya başka bir şey - hayatını o kişiye harcıyor. Bu, bunun 

hayranlığın nesnesi olduğu ve ona hayatını verdiğiniz anlamına geliyor, öyle değil mi? Evet. 

Bu doğru mu? 

 

Bana öyle geliyor ki, eğer o sizin için değerli ise, o zaman gidin ve ona açıklayın, onsuz 

yaşayamadığınızı söyleyin. 

 

T: Bu saçma, evet, onsuz yaşayamazsınız.  

 

IM: ve bu konuya bir son verin. Ve dikkatinizin gücünü boşa harcamayın, çünkü o gerçekten 

çok değerli bir güçtür, biriktirilmesinde özellikle ve yalnızca Tanrı'nın Sevgisinin değerli 
tutulması ve ona yatırılması gerekir. Bu ateşi, Hayatın ateşini tutuşturan tek şey bu. Bu, 

elbette, oturmanız, hiçbir şey yapmamanız ve eylemsiz olmanız gerektiği anlamına gelmez. 

Başka bir deyişle, bazı sürekli dualar ederek onu kazanmayacaksınız. 

 

 



Evet. Pek çok insan izolasyonda ve konumda kalarak güç toplaması gerektiğini düşünüyor… 

Kendinizi insanlardan soyutlayabilirsin, ama kendinizi şeytandan soyutlayamazsınız. Oysa 

herkesin kafasında bir iblis vardır - bu bilinçtir ve hiçbir şekilde sizi savunmaz; manevi olan 

her şeye karşıdır. Size anlatabilir, aldatır, ihanet eder, sizi sömürür ve sizi uçuruma, 

cehennem ateşine indirir. Böyle bir fonksiyonu var, çünkü yaşam için savaşır. 

 
Ve burada her şey dürüstçe yapılır. Bir insanda embriyonik aşamada oluştuğu andan itibaren 

ortaya çıkan bilinç, tüm bu nöronlar - bu birincil bilinçtir. Evet, insan bedeniyle birlikte 

ortaya çıkar ve Şahsiyetten çok daha eskidir, çok daha yaşlıdır, daha deneyimlidir ve benzeri. 

 

Ama burada bir çelişki var. İNSAN ÖLÜMDEN SONRA BİR ALT ŞAHSİYET OLDUĞU 

ZAMAN VEYA RAHİPLERİN DİLİNİ KULLANARAK “CEHENNEME GİTTİĞİNDE”, 

O ZAMAN “CEHENNEMDE”, BİLİNÇ YAŞAR, ORTADAN KAYBOLMAZ. AMA 

İNSAN RUHSAL BİR ŞAHSİYET OLARAK, BİR MELEK OLARAK ÖZGÜRLEŞTİĞİ 

ZAMAN, TANRI'NIN DÜNYASINA GİRER VE BİLİNÇ YOK OLUR. 

 

Yine de, bilinç kendi kendini tanımlıyor, diyelim. O mevcut; o bir yaratık, çünkü var oluyor; 

o bütün bir sistemin parçasıdır. Bu "şeytanlar" neden "şeytanlar" olarak adlandırıldılar? 

Çünkü onlar, deyim yerindeyse, buna farklı şekillerde ad veriliyor, bilirsiniz, “evrensel zihin” 

diyorlar, başka bir şey diyorlar ama dinlerde basitçe “şeytan” diyorlar. 

 

Bu çok büyük bir dünyadır. Ve bilincimiz o dünyanın bir parçasıdır. Şeytani olan o muazzam 

dünyanın deneyimini kullanır, ama bilinç bu deneyimi hayatımızı daha kolay ve daha iyi hale 

getirmek için değil, bir Melek olarak bizi dizginlemek ve sadece enerji almak için kullanır. 
Tüm sistem bu enerjiyle yaşıyor ve bu küçük şeytan da onunla yaşıyor. 

 

Yine, sizi gücendirmeye, sizi yoldan çıkarmaya, size anlatmaya, size nasıl yaşayacağınızı 

öğretmeye çalışan kişi, şeytandan sıradan dağıtıcıdır, çünkü işlevi sizden kaynakları almak, 

bunların bir kısmını kendisi için tutmak ve bunları şeytana aktarmaktır. Her şey çok basit ve 

çok dürüst. Eğer bakarsak, her şey fraktal olarak tekrarlanır. Önemsiz bir şekilde üç boyutlu 

hayatımızda, özellikle tüketici formatında, sistemin kendisinin çalışma şeklinden gelen çok 

şeyimiz var. Bunu kolayca öğrenebiliriz. 

 

Ama, Ruhsal Dünyada olan şeyin çok azına sahibiz. Ruhsal Dünyada Sevgi vardır, Hayat 

vardır ve istikrar vardır. Ve yine, bilirsiniz, kimsenin cevaplayamayacağı çok ilginç bir soru 

var, ancak insanların, özellikle de meraklı olanların bilinci çoğu zaman buna tutunur. Çok 

meraklı iblisler vardır ve her zaman bir insanı zorlarlar, “Bu nasıl? Şu nasıl?" Ve kişi kendi 

başına çözüm bulmak yerine hemen bir iki seçenekle karşılaşır, "Hayır, bu olamaz" ve bu 

kadar, inkar ortaya çıkar. Aptal bir Şahsiyet üzerinde böyle bir manipülasyon. İblis ne kadar 

meraklı ve akıllıysa, Şahsiyetin kendisi de o kadar aptal ve hareketsizdir - model budur. Bu 

nedenle, çok kolay manipüle ederler, yani iblisler Şahsiyetlerimizi çok kolay manipüle 

ederler. 

 
Genellikle insanın kendi içine baktığı ve bilincindeki tüm bu telaşı durdurduğu takdirde 

yanıtını içinde bulduğu bir soru sorarlar - bu Tanrı ile ilgili bir sorudur. Bilinç her zaman 

buna yapışır, “Tanrı'dan önce ne vardı? Dünyamız var - bu açık. Üç boyutlu dünya, bu açık. 

Bütün bir Evren var - bu açık. Tanrı onun ötesinde bir yerde - bu açık. Evet, sonsuza kadar. 

Ama Evren sınırlıdır, oysa Tanrı sonsuzdur. "Tamam, harika". 



Bilinç şöyle der, “Tanrı'dan önce ne vardı? Tanrı nasıl meydana geldi ve Tanrı nasıl ortaya 

çıktı?” Bu yüzden bazı insanlar yanıtlar, “Tanrı sonsuzdu. O başlangıçta oradaydı ve her 

zaman vardır ve O sonsuzdur.” Bilinç der ki, “Bu imkansız! Bir şeyin bir başlangıcı olmalı ve 

bir başlangıcı olduğuna göre bir de sonu olmalı." Böylece, maddi Evrenimiz ile açıktır. 

Neden? Çünkü şeytanın kendisinin, tam olarak bu dünyanın son bulmasını ve sonluluğunu 

gösterir. 
 

Ve bilinç bu dünyanın, yani maddi, ölü, kaçınılmaz olarak ölü dünyanın bir parçasıdır. O her 

Evrende ortaya çıkar ve ölür. Sonuçta tüm Evrenlere hakim olan bir şeytan yoktur. Böyle bir 

durumda dev bir yaratık, bir canavar olurdu ve tek bir Şahsiyetin şansı olmazdı. Onun 

deneyiminin yıllarını sayacak bir sayı yoktur. Oysa gerçekte, her Evrenin kendine ait, sözde 

egregor veya şeytanı ve içinde birçok insan uygarlığının geliştiği ve birçok insanın bundan 

muzdarip olduğu bir iblis kitlesi vardır. 

 

Ama bunu geçenler lâyık ve olgundur, Allah'a Melek olarak gelirler. Tüm bu Evrenlerin 

varoluşunun anlamı budur. Ve Evren nedir? Evren (daha önce arkadaşlarımıza anlattık), ona 

bir böceğin geldiği, bir böceği olan kafanızdaki papatyanız gibidir. Onlara dikkatin gücünü 

bahşedebilirsiniz ve yaşarlar, konuşurlar, inşa ederler, sizinle konuşmaya başlarlar ve 

hayatınızı alıp götürürler. Her şey çok, çok basit. Ve bu gerçekten böyle. 

 

Bunu bildiğiniz ve  anladığınız zaman, sahip olduğumuz tek değerin dikkatimiz olduğunu 

anlarsınız. Diğer her şey ikincildir. Bu nedenle, tek değer dikkattir ve buna değer 

verilmelidir. Dikkatinizi ne kadar dağıtsalar da dış şeylere yatırım yapmamalısınız. Bir 

insan olmadan yaşayamıyor ve her iki dakikada bir onu düşünüyorsanız bile, bunu Sevgiye, 
Tanrı Sevgisine yatırın. O zaman her şey iyi olur. En yakınınız ve en sevdiğiniz insanlar 

için bile yeterince ilgi, sevgi ve özene sahip olursunuz. Öyle değil mi? 

 

T: Bu böyle, doğrusu. 

 

IM: Doğru. En yakınlarınızdan ve en sevdiklerinizden daha çok sevdiğiniz, ama sözde nefret 

ettiğiniz bir insan için bile, ona Tanrı'nın Sevgisinden daha fazla yatırım yapmadığınız 

sürece, onu sürekli düşünmek yeterli olacaktır. Oldukça basit. Nasıl olduğunu biliyor 

musunuz?  Gücenmemeniz için bu incitmeyi asla almamalısınız ve bu incitme o kişide kalır.  

 

Yani, basit bir örnek, arkadaşlar, basit bir gerçeği hatırlayın. Her şey dikkatimize bağlı. 

Dikkatimizden daha değerli bir şey yoktur. Ve bu dünyadaki mücadele aslında sadece dikkat 

çekmek için yapılıyor. Diğer her şey bir türevdir. Diğer her şey dikkat dağıtıcıdır. Her şey 

ikincildir; hiçbir şey dikkatimizin gücüyle karşılaştırılamaz. Size gücenmenizi ya da birinden 

kederi kabul etmeni önerdikleri zaman, onu almayın.  

 

Eğer gücenirseniz ve onu almazsanız, onu size öneren ile kalır ve onu yiyip bitirir. O aslında 

o bir aracı, şeytandan bir distribütördür. Onu kendisi seçti, bırakın onunla kalsın. Oysa sizde, 

huzur ve dinginlik olur; içinizde Tanrı'nın Sevgisi olmalı ve birine karşı nefret olmamalıdır. 
O zaman bu doğrudur, o zaman Hayat doğar.  

 

Neyi alırsak alalım, örneğin, o kaynaklar ya da para - bu bir eşdeğerdir. Her zaman bir şey 

için çabalıyoruz: daha fazla kazanmak ya da başka bir şey. Temel ihtiyaçların olduğunu zaten 

tartışmıştık: onları tatmin ettiniz ve artık zevk yok. Şu balık yemini örnek alın, öyle değil mi? 



Balık, yemin ucuz ya da pahalı olmasıyla ilgilenmez; balık yoksa onu ısırmaz, siz onu  

yakalamazsınız. 

 

Ama, dikkatimizi nereye harcıyoruz? Reklamcılığa. Dikkati biraz balık yemi veya başka bir 

şey satın almaya yatırıyoruz. Evet, hayat bu küçük şeylerden oluşur. Ama bu nasıl yatırım 

yapma şekline bağlı. Doğal olarak, içsel ihtiyaçları anlayarak ve onlar tarafından 
yönlendirilerek: ihtiyacınız varsa alırsınız, ihtiyacınız yoksa almazsınız. Ama bunun 

hakkında düşünürseniz, oraya çok fazla dikkat yatırırsanız ve aynı zamanda içiniz boş olursa, 

o zaman o balık yeminin ya da o yeni evin ya da her neyse ne anlamı var, çünkü orası sizin 

eviniz değil. Buraya hangi evi yaparsanız yapın, bir mezar sizin eviniz olacak. 

 

Ama içinizde Tanrı'nın Tapınağını inşa ederseniz, o zaman Ebedi Yuvanız olur, öyle değil 

mi? Öyle. İşte her şey burada başlıyor. Dikkatine değer vermelisin. Ve yine, neden burada bir 

şeyler kazanmaya çalışıyoruz, modaya uygun kıyafetler? Kalabalığın içinde öne çıkmak için. 

Kim bizi buna zorluyor? Bizi bunu yapmaya kim itiyor? Bazı?.. Kafamızdaki şeytan. Neden? 

Diğer insanların dikkatini çekmek için. Ne için? Böylece dikkatleri o küçük şeytana akacak 

ve sonra o şeytan onu bir başka bir şeytana verecek. Öyle değil mi? 

 

T: En iyi distribütör olmak için.  

 

IM: Çok doğru, distribütörlük mücadelesi. Bir iblis ne kadar çok enerji alırsa, hiyerarşide o 

kadar büyür. Neden bizi her zaman hiyerarşi için, birine hükmetmek veya hükmetmek için 

mücadele ettiriyor? Ve neden birçok akıllı insan, küçük bir şeytan tarafından kolayca 

manipüle edilerek bu kadar aptal oluyor? 
 

T: Bu, sistemin bir başkasının imgesi üzerinden bir insanı nasıl küskünlüğe ve nefrete teşvik 

ettiğini ve dikkatini yeniden uzaklaştırdığının harika bir anlayışıdır. Silouan the Athonite'in 

böyle bir düşünceye sahip olması da ilginçtir. Evinize pislik getirilirse mutlaka çöpe atarsınız 

dedi. Yargılamak için de aynı şey geçerli: Eğer başka bir kişiye karşı bir yargı aklınıza 

gelirse, o kişinin haklı mı yanlış mı olduğunu anlamaya çalışmayın - bu pisliktir. Hemen atın, 

evet. 

 

IM: Elbette. Bu tüm peygamberlerin hakkında konuştukları şeydir: asla yargılamayın ve asla 

kıskanmayın. Neden? Çünkü bunlar şeytanın aletleridir. Bunlar sizin aletleriniz değil ve size 

neşe ve hayat getirmez. Sadece şeytana neşei hayat ve zevk getirir. Bu böyle değil mi? 

Hayatınızı birisine verirsiniz. O bundan hayat kazanabildiyse tamam, ama o kaçınılmaz 

olarak ölüdür. Bu bir bilgisayar programı gibidir, başka bir şey değil. Evet bazı faydalar alır. 

Ama bu size daha iyi hissettirir mi? 

 

T: Sistem pençesini biraz gevşetir. Onun acı içinde olmaması için. 

 

IM: Doğru, kendinizi daha iyi hissedersiniz, bu sizi fazla zorlamaz. Ama sonrasında size 

daha fazla baskı yapmaya ve çok daha fazlasını talep etmeye başlar. İşte her şey buradan 
geliyor: depresyon, tüm dünyaya karşı nefret ve her şey ve herkes hakkında hayal kırıklığı. 

Oysa bu gerçekte nedir? Saf egoizm. İnsan maddi ihtiyaçlara sabitlenir. Bu şekilde kendine 

dikkat çekmeye başlar - sadece onun başka bir şekli. Doğru mu? 

 



Yani birisi tam tersine hiyerarşik merdiveni tırmanmaya, herkese görünür olmaya çalışır; biri 

daha zengin olmaya çalışır, biri saçını boyar, biri ise tam tersine serseri olur ve sokakta 

yuvarlanır. Neden? Dikkat çekmek için. Birbirimizin dikkatini çekmek için sürekli bir 

mücadelemiz var. Başka bir deyişle, şeytanlarımız bizi kullanarak rekabet ediyor. Yarışan A-

arabalar mıyız arkadaşlar? Basit bir soru. 

 
Bilirsiniz, iblisler eşekler gibi üzerimizde, yük hayvanlarında olduğu gibi, kim kimi geride 

bırakacak şekilde yarışmaya çalışırlar.  

 

T: İgor Mihayloviç, rekabetten bahsettiniz. Ruhsal açıdan rekabetle ilgili olarak, insanların 

kimin üstat olduğunu, kimin manevi açıdan daha iyi olduğunu bulmaya çalıştıkları bir mesel 

olduğunu hatırladım. Bir çemberin ortasına bir adam koydular ve ona taş attılar. Taşlarla 

elbette, sistemin saldırıları veya sistemin düşünceleri kastediliyordu. Bu şekilde en iyi üstadın 

kim olduğunu bulmaya çalışıyorlardı. 

 

İlk adam çemberin ortasında durdu, ona taş attılar, çok iyi kaçtı, herkes sevindi, mükemmel 

yetenekleri vardı. İkinci adam çemberde durdu: ona taşlar atıldı, ama ona ulaşmadı.  

 

Ama üçüncü adam durduğu zaman, oradakilerden hiçbiri ona taş atmadı. Böylece, üstadın 

aslında taşların atılmadığı kişi olduğu sonucuna varıyoruz. Peki bu ne kadar doğru ve 

inandırıcı? Çünkü.. 

 

IM: Şeytanın bize söylediği bu. Oysa, hayatta bu nasıl olur? Arkadaşlar, peygamberlerimize 

bakalım, atalarınız onlara nasıl taş attı, dövdü, azarladı, tükürdü. Tıpkı şimdi bazılarınızın 
yaptığı gibi. Bu doğru değil mi? 

 

Öyleyse buna bu açıdan bakarsanız üstat kimdir: Taşların ulaşmadığı, hatta hiç taş atmak bile 

istemedikleri,? Kimseye taş atılmaz, beni bağışlayın pardon, kim… Neredeyse bunu 

söylüyordum, sevimli ve yardımsever olduğu zaman kim kıçınızı öpüyor. 

 

T: İnsanları hoşnut etmek ile meşgul oluyor. 

IM: Kesinlikle doğru.   

T: Ve insanları hoşnut etmek günah. 

IM: Elbette, öyle.   

T: Çünkü şeytan ile uzlaşıyorsunuz. 

 

IM: Kesinlikle doğru. Oysa, şeytan hoşnut olmadğı zaman... Kimden hoşnut kalmaz? 

Kendisine karşı gelenden; doğruyu söyleyenden; Allah'ı sevenden; şeytanı soyan ve dikkatini 

ona vermeyenden, dikkatini Allah'a verenden; onu gücüyle beslemez, Tanrı'yı besler. 

Bilirsin, bu bağış vermek gibidir. Bu arada, ona da geri dönebiliriz.Böylece mücadele bunun 

içindir - mücadele dikkat içindir. Şeytan böyle bir insanı affeder mi? Kim olursa olsun: 

Tanrı'nın oğlu, Peygamber veya başka biri. Hayır. Herkeste nefret uyandırır. Onu sevenlerin 

bile aklına ondan nefret etmek ile ilgili düşünceler gelir, şeytandan "ona tükürme", "onu 
ayaklar altına alma" veya başka düşünceler gelir... 

 

T: Bir keresinde bir Meleğin tükürmeyeceğini söyledin. Sadece iblisler tükürür.  

 

IM: Elbette.  



T: Ve kendilerine mümin diyenlerin, bir iblis tükürmesin diye korkudan susmaları çok daha 

üzücü. 

 

IM: Şeytanın önünde, öyle değil mi? 

T: Evet. 

 
IM: Elbette, üzerlerine tükürmesinler diye, bir iblis tükürmesin diye. Burada basit bir soru 

daha var. İnsanlar manevi yola çıkarlar, manevi olacaklarını ve herkesin onları seveceğini ve 

saygı duyacağını umarlar. Bu da bir çeşit hiyerarşik merdiven, bilirsiniz, şeytandan gelir. O 

da şeytandan bir tertiptir, bunu söylemenin başka yolu yoktur. 

 

Bir iblis insanı dışa dönük gösteriyle uğraşmaya teşvik eder, ama ruhsal gelişim ile meşgul 

olmaya teşvik etmez. Bir ruhsallık görüntüsü yaratır. İnsan bir şeyler dener, biraz dua eder, 

belki mumlar yakar ya da buna benzer bir şey. Ama gerçekte içinde buna sahip değildir: 

Sevgi için ve bu Hayat için, Hayatı kazanmak için hiçbir özlemi yoktur. Ve sadece rol yapar. 

Pek çok dini organizasyonda olduğu gibi, büyü ile karıştırılmış sıradan teatrallik var, ama 

sıfır Hayat, sıfır Tanrı Sevgisi ve insan ruhlarına sıfır ilgi var. 

 

Görüyorsunuz, her yerde sadece şeytan var, burası onun dünyası. Ve böyle insanların 

kafasına girdiğinde bir film başlıyor. Başka bir deyişle, saygı kazanırlar, herkesle karşılıklı 

anlayışa sahiptirler, çünkü her şey iyidir, her şey yolundadır, başkalarının dikkatini çekerler. 

Ama insan gerçekten manevi yola girer girmez ve gerçekten Allah'ın Sevgisini kazanmaya 

başlar başlamaz sırtına hem tükürür hem de kafasındaki taşlar ona doğru uçar ve bu 

normaldir. 
 

Eğer Tanrı'yı seviyorsanız, şeytanın da sizi seveceğini beklemek aptallıktır. Tanrı'ya hizmet 

gerçekten bununla ilgilidir: ne için gittiğinizi bilip anladığınızda, bu üç boyutlu dünyada 

Ruhsal Dünyanın pozisyonlarını savunmaya devam edersiniz. Gerçeğinizle düşmanın 

hatlarının gerisine gidersiniz ve her şeyi uygun adlarıyla çağırırsınız. Bu, en azından sizden 

gelen küçük bir kıvılcımın ruhlarında uyandırması için, Şahsiyetin bilincin süpürgeliğinin 

altından çıkması ve Hayat elde etmesi için umut vermek için, yalancılar arasında doğruyu 

söylediğiniz zaman, ölü olanların gözlerine baktığınız zamandır. Karşılığında kesinlikle 

tükürük, nefret ve her türlü pisliği alırsınız.  

 

Ve eğer farklı bir şey umuyorsanız, buna ihtiyacınız varsa ikiyüzlü olun. Giysilerinizi giyin 

ve onlara Tanrı'yı sevdiğini söyleyin. Söyleyin, ama sevmeyin ve şeytana hizmet edin. O 

zaman sizi yüceltirler, sizi severler ve herkes sizden korkar. Öyle değil mi? Öyle arkadaşlar. 

 

Ama şöyle bir deyiş vardır: Tavuklarınızı yumurtadan çıkmadan saymayın. Ve gerçek 

sonunda gelir. İşte tüm Gerçeklerin ortaya çıktığı yer burasıdır. Hak ettiğinizi alırsınız. Bu 

her birey ve tüm insanlık için geçerlidir. Neyi seçiyorsak o olacak. Mesele bu ve değer de bu. 

 

T: Çok ilginç sözler, gerçek sonunda gelir. 
IM: Başka türlü nasıl olabilir? 

T: Hakikatin zamanı.  

 

IM: Hakikatin zamanı. Ve peygamberler, biliyorsunuz, bunun için çabaladılar. İsa Mesih 

Sevgi doktrini ile geldi ve gerçeğin sonunda geleceğini biliyordu. Ve Sevgi vasıtası ile… 



Saldırganlığa gerek yok. Sonuçta, tam olarak şöyle söyledi, "Biri yanağınıza tokat atarsa, 

diğer yanağınızı da çevirin."  

 

 Muhammed Peygamber ondan sonra geldi. Biraz farklı yaklaştı, öyle söylemedi, 

abartıyorum: Allah'ın gönderdiği Hakikate karşı kaldırılan her el, kafa ile birlikte 

kesilmelidir. Böylece bu pozisyonu aldı ve bir ordu oluşturdu ve bunu kendi yöntemiyle 
kanıtladı. Ama, Sevgiye rağmen ve adil cezalandırmaya rağmen… ve bu adil bir cezaydı, 

çünkü Allah'ın kendisine indirdiği Hakikate karşı elini kaldırana geldi. Bunu şeytandan başka 

kim yapabilir? Hiç kimse. 

 

Bu nedenle, şeytan cezalandırılmalıdır. Ve peygamber burada haklıydı. Böylece, iki aşırı uç 

var: Sevgi ve koruma.  

 

T: Adalet.  

 

IM: Adil koruma. Bu son derece adil bir korumaydı, bunu söylemenin başka yolu yok. O 

haklıydı; Hakikati mümkün olan her şekilde savundu. Bununla birlikte, Hakikat her iki 

durumda da değiştirildi. Her şey insanlara bağlıdır: bu Öğretiyi kabul edenler ve daha sonra 

onunla ne yapacakları. Bununla birlikte etraflarında Hayat kazanan çok sayıda insan vardı.  

 

Ama tüketici formatta şeytanın ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Görünüşe göre, böyle 

koşullar vardı - önümüzde uzun yıllar varken, bin yıl sonra, sözde bol zaman vardı ve bir 

insan rahatladı. Kusursuzluğa ulaşanlar onu aktardılar, başkalarına öğrettiler, ama bir şekilde 

bu zayıfladı. İnsanların dikkati dağıldı, dikkatlerine o kadar değer vermediler, bir şey 
dikkatlerini dağıttı ve sonunda şu an bulunduğumuz noktaya geldik. 

 

T: Önceki videoda, insanların vermekten çok almaya daha alışık olduklarını söyledin.  

 

IM: En korkunç şey ne biliyor musun? En korkunç şey, bugün dinlerde Tanrı için ölmeye 

hazır birçok insan olmasıdır. Ama en korkunç olanı, Tanrı için yaşamaya hazır 

olmamalarıdır. Ve bu korkunç. Allah için ölmek çok kolaydır, ama Hayat kazanamazsınız. 

Oysa Tanrı için Yaşamak bir marifettir, çünkü Hayatı kazanınca, içinizdeki alevi herkesle 

paylaşırsınız. Hayat kazanmak, bir kozada oturmak, meditasyon yapmak veya dua etmek, 

herkesten uzak durmak imkansızdır - iblisler sizi yiyip bitirir, bu birincisi.  

 

İkinci olarak, ruhsal gelişimin asıl amacı, bu alevi diğer insanlarla paylaşmaktır, böylece 

Hayat başkalarında ortaya çıkar - bu hizmettir. Hizmet, bu ateşi susamışlar arasında 

paylaşmaktır. Bu gerçekten… bu harika. 

 

Yaratıcı Toplum, insanlara yardım etme ihtiyacımızı hayata geçirmemiz için başka bir 

seçenektir. O önemli ve gerçekten gereklidir. Bu projede, içimizde ortaya çıkan ihtiyaçları 

manevi yolumuzda, yardımda ve en yüksek hedeflerde uygulayabiliriz. Tanrı'nın Sevgisini 

aldığımızda ve onu paylaşmak istediğimizde, bunu insanlara vermemiz gerektiği anlamına 
gelir. Bunu vermenin en iyi yolu nedir? Hayatlarını kurtarabilecek şeyler aracılığıyla ve 

onları gerçek Hayatta kurtarabilecek şeyler aracılığıyla. Yani, hem geçici yaşam hem de çok 

daha büyüğü. 

 

T: Başka bir insana yardım etmeden kurtarılmazsınız.  



IM: Yine de, kendinizi nasıl gerçekleştirirsiniz? 

T: Kendinizi gerçekleştirmezsiniz. 

 

IM: Görüyorsunuz, bir egoistin yolu burada işe yaramaz; Hala daha fazlasını kazanmak için 

bunu paylaşmak zorundasınız. Ve paylaşmak için mutlaka bir şeye sahip olmalısınız. Öyle 

değil mi? Ve ona sahip olmak için, sahip olduğunuz şeyi - dikkatinizin gücünü - tam da bu 
Tanrı'nın Sevgisine yatırmalısınız. Bu Tanrı'yı, O'nun parçacığını kendi içinizde bulmalısınız. 

Aksi halde bazı insanlar kendi içlerinde Tanrı'yı aramaya başlayacak ve kendilerinin Tanrı 

olduğunu söyleyecek bir noktaya geleceklerdir. Biliyorsunuz, bilinç şeytani oyunlar oynar ve 

oldukça sık oynar. 

 

T: Biliyorsunuz, egoistler her zaman kaybetmekten korkarlar. Vererek daha fakir olacaklarını 

düşünürler. Oysa burada, ortaya çıkıyor ki, tıka basa dolma nedeniyle insanlar...   

 

IM: Korkan şeytandır. Bunlar, “Vererek daha da fakirleşeceksin” diyen kafadaki 

şeytanlardır. O kadar para bile, tamam mı? Örneğin, insanlar geliyor… yine o bağış (zekat), 

ona geri dönüyoruz. Aslında o ne için verildi? Hakikatin büyümesi için, çok daha fazla sayıda 

insanın bu Hakikati öğrenmesini sağlamak için. 

 

Böyle bir amaç için bağış (zekat) kutsaldır, iyi bir amaç olarak algılanır. Ama bir teşkilata 

verildiği, diyelim ki, duvarlar kalınlaştığı, göbekler büyüdüğü, cüzdanlar kalınlaştığı zaman, 

Tanrı bunu gerçekten işitti mi? Hayır. Oysa ne zaman bu fonlar aracılığı ile… Oysa, para 

nedir? Enerjinin eşdeğeridir. İnsanlar arasında bilgi yaymak için yönlendirildiği zaman, bu 

Tanrıyı hoşnut eden bir eylemdir, öyle değil mi? Ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 
 

T: Daha fazla Sevgi ve neşe olduğu zaman.  

 

IM: Elbette. Daha çok insan Hakikati öğrenir, daha çok insan hayatı boyunca hayal ettiği ve 

bulamadığı bu yolu bulur; peri masalları dinleyerek daireler çiziyorlardı, oysa burada kendi 

başınıza çalışmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Bunu nasıl yapacaklarını öğrenerek ilk adımları 

atmaya başlarlar ve bir mucize gerçekleşir, bir meydana gelmemucizesi. Ve buna dahil 

olduğunuz zaman, daha güzel ne olabilir? Hizmet tam olarak budur ve burada, evet, bu iyi bir 

amaç için olduğu zaman ve gerçekten Tanrı'nın hizmetinde olduğu zaman, ne bağışı ne de 

başka bir şeyi boşa harcamazsınız. 

 

T: Ve insanlar arasındaki ilişkilerin formatı tamamen farklı hale geliyor. İnsanlar sevinçlerini 

paylaşmak, başkasından bir şey talep etmemek, hatta bu sevinci ve bu ilgiyi başkasından 

talep etmemek için buluşuyorlar. 

 

IM: Mesele bu. ALLATRA'yı bile ele alalım: Genel toplantılarda ve konferans 

görüşmelerinde bile, insanlar ruhsal olandan konuştuğu zaman ve birinin içinde bir iblis 

olduğu zaman görülebilir. Bir iblis her zaman herkesi karıştırmaya, gürültü yapmaya, 

herkesten daha fazlasını talep etmeye başlar ve haklı olduğuna inanır. Yine de… sakinleşene 
kadar. Ama Tanrıya şükür, şimdi ALLATRA'da bunu zamanında durduran ve düzeni 

sağlayan daha özgür birçok insan var. Bir iblis saf suları bulandırmamalı, hele ALLATRA'da. 

 

T: Bir keresinde söylediğin gibi, Hareket sadece genişlemiyor, aynı zamanda derinleşiyor.  

 



IM: Ve en önemlisi, daha derin. Ne kadar genişlediği önemli değil, ama kesinlikle daha fazla 

insan manevi yola çıktıkça uygarlığımız daha önemli hale geliyor. Bu gerçekten böyle. Ama 

derinleştiğinde, bu ciddidir. O saf, hayat veren sulardır; bu dünyada onlardan daha fazla 

oluyor. Bu harika, birçok insanın kurtuluş için, hayat için umudu. Daha fazla güç ve 

dikkatimize daha fazla güç. 

 
Bir de ters tarafı var, insan şeytanın ayartmasına, bu iblislere yenik düştüğü ve iblisler bu 

Kaynağa ellerini uzattıkları zaman, daha hızlı büyürler. Bu aslında insanın bunu kime 

vereceğinin seçimidir. Her şey insan seçimine bağlıdır.  

 

Oysa Tanrı cömerttir, O çocuklarına cömerttir, ama O'nun çocuğu olmak için çok çalışmak 

gerekir. Önemli olan bu. Sonuçta, Ruhsal Dünya gerçekten herkese eşit miktarlarda verir. 

 

T: Buna inanmak bile zor.  

IM: Başlangıçta... 

T: Birileri başka birilerinden almak ister..  

 

IM: Yine de,  mücadele tam olarak bunun için sürüyor. Herkese eşit miktarlarda verilir, ama 

sonra herkes birbirinden çalmaya, alıp götürmeye, dolandırmaya başlar. Tıpkı tüketim 

dünyasında olduğu gibi. Her şey fraktal, bir kez daha tekrarlayacağım: Nasıl ki para ve 

hükmetme için bir savaş varsa, manevi anlamda da aynı şey görünmez tarafta gerçekleşir.  

 

ALLATRA tam olarak bu görünmez tarafı incelediğimiz için değerlidir. Ve zaten ilerleme 

var ve görünmez olanın görünür hale gelmesi ilginç. Bu da ilginç. Yani, değerli olan her şey 
için savaşılır. 

 

T: Biliyorsunuz, insan bilinci Ruhsal Dünyada hiyerarşi olmadığını anlayamaz. Ve insanlar 

çoğu zaman bir soru sorarlar… soru sormazlar, başka bir kişiyi ölçerler: “Bu ruhsal, bu yarı 

ruhsal.” 

 

IM: Yanıt vereceğim. Bilincin bu hilelerine yanıt vereceğim. Tatiana, içinde patron kim?  

 

T: Şahsiyet, elbette.  

IM: Şahsiyetin patronu kim? 

T: Hiç kimse.  

IM: Neden?  

T: Seçim yapıyor, kendi kendine karar alıyor.  

 

IM: Ve Ruhsal Dünyada birisi nasıl başkalarından daha üstün olabilir? 

 

T: Sadece ya Diri ya da ölü var, başka bir şey yok.  

 

IM: O tek bir dünyadır. Oysa bilinç bunu anlayamaz. Bilinç için, biri başka birinden 
çalmalıdır ve aslında tüm yaygara bu çalma, yaşam ve daha iyi koşullar için savaşma için 

devam ediyor ve bu yüzden hepimiz ölebiliriz, çünkü açgözlülük var: açgözlülük, aptallık ve 

inançsızlık, yani, şeytanın bilincimizde hakimiyeti. Bizi uçuruma sürükleyen odur. 

 



Ayrıca çok keskin hale gelen ve herkesin zaten tartıştığı konuda - bu iklimde. Çünkü o acı 

sona kadar bölecek ve çalacaktır. Burada, Yaratıcı Toplumu inşa edebilmemiz için herkesin 

kendi kafasında ve başkalarının kafasındaki şeytanı durdurmak için çok çaba sarf etmesi 

gerekiyor. Burada herkesin gücüne ihtiyaç vardır ve bu önemlidir. Aksi takdirde hiçbir şey 

olmayacaktır. Olacak olan olacak. 

 
T: Pazar zihniyeti olan bir insan bunu anlayamaz. 

 

IM: Anlayamıyorum. Ama insanların ne dediğini duyduğunuzda, kim gerçekten paylaşıyor, 

kim fedakar… Ne düşündüklerini biliyor musunuz? Piyasa zihniyetine sahip bir insan, içinde 

şeytan ya da küçük bir iblis hükmettiği zaman, bu tür konuşmaları dinlerken, böyle insanlar 

şöyle der, “Neden beynimi yıkıyorsunuz? Bize masallar anlatıyorsun." Neden? Çünkü bunlar 

gerçekten onlar için masal. Bu gerçekten onlar için beyin yıkama gibi görünüyor. 

 

Yine de, biri sizden bir şey almak istediğinde - örneğin bir bağış almak istediğinde, beyniniz 

yıkanır dostlarım. Öyle değil mi? İşte buna geri döndük. Aslında bu İncil'de söyleniyor ve İsa 

bunu inkar etmedi: Sezar'ın hakkını Sezar'a ve Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Öyle değil 

mi? Burada beyninizi yıkıyorlar, size biraz umut ya da başka bir şey veriyorlar. Oysa biz 

peygamberlerin söylediklerini konuşuyoruz. 

 

Yaşamak istiyorsanız, kollarınızı sıvayın ve size tükürüp taş atmalarına hazırlıklı olun. Ama 

buna dayanırsanız, hayal edebileceğinizden çok daha değerli bir şey kazanırsınız. Bu 

dünyada bile hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Tüm dünyadan çok daha değerlidir. Bu 

gerçekten böyle. 
 

Biliyorsunuz, bir karşılaştırma yapacağım. Hangisi daha değerli: tüm insanlık mı yoksa tek 

bir Melek mi? Sizce Tanrı neyi seçer? Anlamanız için bir örnek daha vereceğim. Bana 

söyleyin, sizin için hangisi daha değerli, imgelediğiniz papatyada kim daha değerli: o uğur 

böceği mi, gelen böcek mi, yoksa tanıdığınız bazı dostlarınız mı? 

 

T: Dostlar.  

IM: Dostlar mı? Neden? Çünkü onları tanıyorsunuz. 

T: Çünkü onlarda Hayat var. Onları tanıyorum.  

 

IM: İşte size cevap arkadaşlar. Her şey fraktaldır. Biliyorsunuz, ruhsal yol aslında çok 

basittir, içinde hiç de zor olan bir şey yoktur. Tüm karmaşıklık, Tanrı'dan uzak olan, ama 

görünmek, dikkat çekmek ve toplamak isteyenlerin - distribütörlerin - kafalarındaki küçük 

şeytanlar tarafından icat edildi. Öyle değil mi?  

 

T: Dağıtım ağı, sistem. 

 

IM: Evet, şeytanın dağıtım sistemi, haklısın; aslında o bütün bu karmaşıklıkları, bilmiyorum, 

büyücülük ritüellerini ve kurallarını doğurdu: sabahları hangi renk terliklerle kalkmalısın... 
Tanrı'ın senin teatralliğini ve aptallığını izlemekten başka yapacağı bir şey yok mu? Hayır. 

Tanrı sadece içinizdeki Hayatı görür. Ve Hayatı meydana çıkarmak için, her şeyden önce 

kendinize karşı dürüst ve samimi olmalısınız ve saçmalıklarla uğraşmayı bırakmalısınız, 

şeytanları dinlemeyi bırakmalısınız, tüm bu şüpheleri bırakmalısınız. Bir insanda kim şüphe 



eder? Kendi içinize bakın. Allah'ın varlığından gerçekten şüphe mi ediyorsunuz? 

Etmiyorsunuz. Yaşamak istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. 

 

Ve şimdi bundan uzaklaşın, dikkatinizi dağıtın ve o kadar çeşitli işler yığını ortaya çıkacak 

ki, Tanrı için bile zamanınız kalmayacak. "Bunu ne zaman yapacağım? Daha sonra. 

Paskalya'da kiliseye gideceğim ve bir mum yakacağım." Öyle değil mi? Ve yalancı kim? 
Tanrı asla yalan söylemez ve peygamberler asla yalan söylemediler. 

 

Oysa şeytan her zaman yalan söyler - işlevi budur. Aynen hepimizin yaptığı gibi. Biz insanız, 

bilinci, yani, bu iblisleri kullanıyoruz, bundan dolayı biz kendimiz böyleyiz. Ve herkesi aynı 

kriterlere göre değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz öyle bir şey var ki… Kadim zamanlarda 

derlerdi ki: Bir insanda köle gören, kölenin kendisidir; bir insanda yalancı gören, kendisi 

yalancıdır; insanda insan gören insandır. Doğrusu Hakikat Budur. 

 

T: Burada da, egoistlerin aslında “hayatı bilmiyorsunuz ya da muhtemelen bir şeyde kâr 

arıyorsunuz” diye düşündükleri bir paralellik çiziliyor. Ama içtenlikle hareket eden, sevincini 

paylaşan insanların farklı bir bakış açısıyla karşılaştığınızda, bu olayların yaşandığı anlarda 

diyorlar ki..  

 

IM: Evet, bağlantı ortaya çıktığı zaman.  

T: Doğru. 

 

IM: Yaşadıklarını hissettiklerini söylüyorlar. Bu en önemli şey. Ve söyleyin bana dostlarım, 

bu içsel bağlantıdan, gerçek samimi Sevgiden, Hayattan ve iç huzurundan daha değerli ne 
olabilir? Huzur... sadece huzur değil, ama Sevgide, sonsuzlukta huzur. Ruhsal uygulama 

gerçekten gerçekleştiği zaman daha harika ne olabilir? Sonuçta, ruhsal uygulama insanın 

dizleri üzerinde durması, alnını yere koyması, bir sürü mum yakması ve hiç kimsenin ne 

olduğunu bilmediği şeyler mırıldanması anlamına gelmez.  

 

Ruhsal uygulama açık bir kalptir, bir insanın ruhunun kapısının bir başkasının önünde ardına 

kadar açık olması ve Tanrı bizimle olduğu zamandır. Ruhsal uygulama tam olarak budur. 

Tanrı'nın Sevgisi içinizde olduğunda - ruhsal uygulama budur ve tüm Sevginizi, gerçek 

Sevginizi dışsal olana değil, içeriye yönlendirdiğinizde. Ve tüm dünyayı kucaklamak 

isteyecek kadar arttığında, bu alevin yeni bir güçle içinizde nasıl canlandığını hissedersiniz; 

tüm insanlığın düşmanı olan birinde bile korunmasız bir Şahsiyet ve gerçekleşmemiş bir 

Melek hissetiğiniz ve onun için üzgün hissettiğiniz zamandır. Bu ruhsal uygulamadır ve 

gösteriş, dışa dönük gösteri ve teatrallik değildir. Öyle değil mi? Her şey basit arkadaşlar. 

 

Samimi gerçek Sevgi, insanın Tanrı'ya olan Sevgisi, bir çocuğun Yaratıcısına olan Sevgisi - 

sadece bu Sevgi bilincimizin kavrayamadığı şeyleri canlandırabilir. Oysa Sevgi, ölümlü 

olandan ölümsüz olanı yaratabilir; yalnızca bir fanteziden gerçekten Ruhsal Dünyanın bir 

parçasını yaratabilir. Bu harika dostlar ve bunun için savaşmaya değer, öyle değil mi? Bu 

histen daha güçlü ne olabilir? Neyle karşılaştırabilirsiniz, lütfen bana söyleyin? Sadece 
dikkatimiz dağıldığı zaman, sadece biri için muazzam bir nefret sizi ele geçirdiğinde. 

 

T:  Dikkatin dağılması için hiç arzu yok..   

 



IM: Bu bir Sevgi nesnesidir. Ruha sahip olduğumuz zaman, kelimeler ne için gereklidir? 

Oysa Ruh tek bir Kaynaktan gelir ve aslında biz Şahsiyetler olarak aynı Kaynaktan geliyoruz. 

Her şey çok basit arkadaşlar.  

 

Biliyor musunuz, size söylemek, açıklamak ve çok şey anlatmak istedim. Ama kelimeler, ne 

olursa olsunlar, özün kendisinin söylediğinden daha fazlasını söylerler mi? Dostlarım, 
birbirimizi sevelim. Teşekkürler. Teşekkürler Tatyana. 

 

T: Teşekkürler, İgor Mihayloviç!  

IM: Herkese teşekkürler.  

 

T: Bu harika bir armağan, teşekkür ederim!  

 

IM: Biliyorsun, hala bu videonun herkes için olmadığını, gerçek dostlarımız için olduğunu 

düşünüyorum. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.  

 

 

 

 


