
HERKES NE HAKKINDA SESSİZ 

 

İnsan toplumu kendini hangi felaket durumunun içinde buldu? Doğal felaketlerin 

sıklığı ve ölçeği artıyor. İklim değişmeye devam ederken, insanlardan giderek daha 

fazla para talep ediliyor. Tüm insanlığın içinde bulunduğu küresel kriz derinleşiyor. 

Bizi kim yoksul ve muhtaç hale getiriyor? İnsanların kayıplarını kim telafi edecek? 

İnsanlık dünyasına ne oldu? Neden çocuklar pedofillere karşı hoşgörülü olmaya 

zorlanırken, yetişkinler arasında yamyamlık teşvik ediliyor? Neden aptallar gibi 

birbirimize düşman olmaya ve birileri bir yerlerde acı çekerken ve ölürken sevinmeye 

zorlanıyoruz? Tüm insanlığın hayatta kalma şansı nedir? Hiçbir şey yapmazsak 

hepimiz aynı kazanın içinde olacağız dostlar. 

 

Ölüler dirileri yönetmeye başladığında, dünyanın sonu gelmiş demektir. DÜNYAYI 

DİRİLERE GERI VERİN! Eğer bugün yapmanız gerekeni yapmazsanız (herkes 

yapması gerekeni hisseder, herkes Ruhsal Dünya'ya, Tanrı'ya ve tüm insanlığa borçlu 

olduğunu hisseder); bunu yapmazsanız, gerçek insanlık görevinizi yerine 

getirmezseniz, bir geleceğe sahip olmayı unutun, her şeyden önce kendi geleceğinizi 

ve daha sonra ailenizin geleceğini. 
 

Yaratıcı Toplum, tüm insanlık tarihinin en barışçıl ve en uygun projesidir. Sadece 

Yaratıcı Toplumda iklim tehditleriyle ve tüm insanlığın kriziyle başa çıkabiliriz. 

Geleceğinize yapacağınız en iyi yatırım Yaratıcı Toplum'a yapacağınız yatırımdır! 

Yaratıcı Toplum'un her aktif gönüllüsü, en sıkı ve en zor kısmı, yani tüm insanları 

bilgilendirmeyi gerçekleştirenler, Yaratıcı Toplum'dan bir barış ödülü almayı hak 

ediyor. Yaratıcı Toplum'un her katılımcısı, gelecekte minnettar torunları tarafından 

tanınmayı ve hatırlanmayı hak ediyor! 
 

 

#CreativeSociety #Crisis #Cataclysms 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

  

Climate. The Boiling Point 
 

Let's Give the World Back to the Alive 

  

About Attention and the Electromagnetic Field 

  

Climate. Mental Disorders 

  

Consumer Paradise 

  

Creative Society. Questions and Answers 

  

NOT FOR EVERYONE! 

  

Climate Threats. Variants for Survival 



The Future? This Affects Everyone 

  

Benefits for a Human in the Creative Society 

  

Creative Society: the Prospect of Civilization  

  

Creative Society Unites Everyone 

  

CLIMATE APOCALYPSE: ILLUSION OR REALITY? 

  

Creative Society 

  

Climate Change. The Beginning of a Big Disaster 

  

Offscreen conversation after filming the video "Climate Change. The Beginning of a 

Big Disaster" | Climate | ALLATRA 

 

CLIMATE. THE FUTURE IS NOW 

  

It is coming.  

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, İKLİM. KAYNAMA NOKTASI videosunda, iklim 

değişikliği ile ilgili durumun neden bu kadar akut hale geldiğini ve şu anda hangi 

aşamada olduğumuzu ayrıntılı olarak açıkladınız. Ve hangi aşamada olduğumuzu 

açıklamak için çok iyi bir çağrışımsal örnek verdiniz. Bir tencere süt alıp kaynatırsak, 

şu anda bu sütün kaynamaya başlama aşamasında olduğumuzu söylediniz. 

 

Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, aptal olmayan pek çok insan bugünlerde neler olup 

bittiğini çok iyi anlıyor ve görüyor ve aslında pek çok insan sadece pencerenin dışında 

neler olup bittiğine bakarak durumun tırmanmakta ve değişmekte olduğunu 

görebiliyor. Ve pek çok insan gerçeği açıkça, yüksek sesle konuşmaya başlıyor. 
 

O bilim insanları "evet, gezegenimizin nasıl işlediğini inceledikçe endişelenmek için 

daha fazla nedenimiz oluyor" diyorlar. Ve biliyorsunuz, bilim için hala gizemini 

koruyan o kadar çok konu var ki. Çünkü bahsettiğimiz çekirdeği ele alırsak, aslında 

çekirdekte bir tür aşırı değişiklikler var, çünkü bir gün günün süresi kısalıyor, ertesi 

gün uzuyor; Dünya'nın dönüşü bazen hızlanıyor ve sonra bu hızlanmayı Dünya'nın 

dönüşünün yavaşlaması takip ediyor. Akademik dünyada söylendiği gibi bir tür 

huysuzluk devam ediyor.   
 



İgor Mihayloviç: Bu huysuzluk değil, bir model. Basitçe, gezegenimizin dönüş hızını 

etkileyen kütle merkezinin yer değiştirmesi söz konusudur. Bu fizik, bu normal. 

 

Tatiana: Gelecekte sonuçların ne olacağı belli değil, en azından bir şekilde bu 

konuları incelemeye çalışan modern bilim insanları için sonuçların gelecekte ne 

olabileceğini anlamıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Peki, bu bilim insanları için sonuçları ne olacak? Veya tüm insanlık 

için? 

 

Tatiana: Tüm insanlık için, elbette.  
 

İgor Mihayloviç: Tüm insanlık için, eğer hiçbir şey yapmazsak, daha önce 

açıkladığımız gibi sonuçlar olacaktır. Bilim insanları için ise sonuçlar diğer herkes için 

olduğu gibi olacaktır. Sonuçta hepimiz insanız. 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ünvanları, rütbeleri ya da akademik dereceleri ne olursa olsun, 

biliyorsunuz hepimiz aynıyız. Ve eğer hiçbir şey yapmazsak hepimiz aynı kazanın 

içinde olacağız, dostlar. Ama bir şansımız var. Durum kesinlikle çok ciddi olmasına 

rağmen. İlginç olan ne biliyor musunuz? İlginç olan şu ki, iklim değişikliğini 

reddedenler bile artık bunu ilk elden görüyorlar.   

 

Tatiana: Bu doğru, çünkü her yıl doğal afetler gerçekten de artıyor, daha sık ve daha 

büyük ölçekli hale geliyor. Hatta bu yılı ele alırsak, bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı ve 

insanlar bu sıcak hava dalgalarının dünyanın her yerinde gözlemlendiğini çok iyi 

görebiliyorlar. Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Asya - bugün itibariyle yüzlerce 

sıcaklık rekoru kırıldı ve bu yıl henüz sona ermedi. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musunuz, benim için rekorların kırılmış olması değil, 

milyonlarca insanın kendilerini nasıl bir felaketin içinde buldukları çok daha önemli. 

Bu gerçekten doğru. Şimdiye kadar, Tanrı'ya şükür, üstesinden geliyoruz. Öyle değil 

mi? Bu durum insanların refahını, işlerini, yaşamlarını ve gelen faturaları etkiledi. 

Jeopolitik nedenlerden dolayı insanlar sadece gazsız kalmadı, aynı zamanda elektrikle 

ilgili de bir sorun var. Neden? Çünkü nehirler kuruyor. Gerçekten korkunç bir kuraklık 

var. İnsanlar artık kendi çimlerini sulayamıyor. Özür dilerim, insanların istediği gibi 

tuvalet kullanmak bile yasak. Yani bu gerçekten bir felaket. Üstelik ne kadar fahiş 

elektrik faturaları gelmeye başladı. Neden? Çünkü nehirler kuruyor. Nükleer 

santrallerin bile soğutulması gerekiyor, bu da su, ama su ısındı ve su sıkıntısı var. 

Hidroelektrik santralleri sıkıntı çekiyor - bu da bir sorun. Bu durum şu anda özellikle 

Avrupa'da göze çarpıyor.   

 

Bazı insanların aptallığı yüzünden, kavga ettikleri için ya da diyelim ki eski 

ihtişamlarını geri kazanmak istedikleri için, birilerine hükmetmeye çalıştıkları için, 

öyle bir hale getirdiler ki, afedersiniz, şu anda pek çok insan acı çekiyor. Neden? 



Çünkü gaz yok. Ve termik santraller basitçe kapatılıyor. İklim sorunlarımız olduğu 

yetmiyormuş gibi bir de birbirimiz için sorun yaratmaya başladık. Tanrı'ya şükür biz 

değiliz. Gerçi aslında biziz. Sonuçta, bu aptallara oy veriyoruz. Bu doğru.    
 

İnsanlara nasıl bu şekilde davranılabilir? Basit bir soru. Bu tamamen insanlara karşı bir 

saygısızlık. Çünkü birileri bir şeyler başarmak istiyor, birilerinin bazı hırsları var, özür 

dilerim.. Anlıyorum, hırs sahibi olmak güzel, evet, kavga ediyorlar, gücü bölüşüyorlar, 

parayı ve dünya üzerindeki etkiyi bölüşüyorlar. Biliyor musunuz, gerçekten sormak 

istiyorum: insanlar, gerçekten aklımızı mı kaybettik? Neden buna oy veriyoruz? Neden 

bunu destekliyoruz? Sonuçta, bizim sayemizde, kendi gücümüzü onlara devrettiğimiz 

için, biz acı çekerken onlar istediklerini yapıyorlar. Belki de bir şekilde akıllanmanın 

zamanı gelmiştir? Zaman değişti. Gerçekten de dışarıya bir bakın - bu size çoktan 

geldi. 

 

Tam anlamıyla yaklaşık 5 yıl önce ya da 10 yıl önce (özellikle 10 yıl), ama 5 yıl önce 

bile. Öyle değil mi? Avrupa'da bize güldüler. "Bu nasıl olabilir?" dediler. İngiltere su 

ile ilgili bir sorun yaşayacağını hayal edebilir miydi? 

 

Tatiana: Yüzlerce evde musluklardan su akmayacağını. 

 

İgor Mihayloviç: İngiltere, sürekli yağmur yağan bir yer, böyle bir iklimde. Peki 

şimdi nasıl hissediyorsunuz? Ve ne, sadece atlı bir adamdan nefret eden çok neşeli 

liderlerimizin tadını mı çıkaracağız? Bırakın nefret etsinler. Ama bana gelince, dürüst 

olmak gerekirse, birinin biriyle sorunu varsa, o zaman ringe çıkın ve işleri halledin, 

devam edin. Sizin üzerinize bahse gireriz, para kazanırız ya da belki kaybederiz, 

bilirsiniz. 20 dolar kaybetmek daha iyidir, değil mi? Şu anda kaybettiğimizden daha 

iyi. Kimse bu kayıpları bize geri ödeyecek mi, basit bir soru? 

 

Sonuçta bizler vatandaşız, farklı ülkelerin sıradan vatandaşlarıyız, ölmekte olan o 

adamlardan bahsetmiyorum bile. Birileri birileriyle aynı fikirde olmadığı için ya da 

birilerinin bu dünya için büyük hırsları olduğu için ölüyorlar. Neden ölmek 

zorundayız? Eğer hırsları varsa, iddiaları varsa, ringe hoş geldiniz ve bunları kendi 

aranızda çözün. At üstündeki adamın, sonuçta o bir spor ustası, ve ona karşı çıkan 

diğerinin, nasıl dövüşeceklerini görmek isterdim... Diğeri bir gölgeye merhaba diyor, 

belki onu ringde bulur ya da bulmaz, bu sadece ilginç. Bu etkileyici olurdu. 

 

Gerçekler için beni bağışlayın çocuklar ama bu gerçekten doğru. Bunun olmasına izin 

verirsek kendimiz bunamış oluruz. Bizi fakir ve yoksul bırakıyorlar ve biz bunu sorun 

etmiyoruz. En azından vatanseveriz. Değil mi? En azından birilerini desteklemiyoruz. 

Arkadaşlar, kimi desteklemeliyiz? Ayaklarımız yere bassın. Tüketimci formatta 

yaşıyoruz. Tüketimci formatta yaşadığımıza göre, kâr bize hükmettiğine göre ve dünya 

görüşümüz bu olduğuna göre - format böyle, o zaman kendimiz için endişelenmemiz 

gerekiyor. Öyle değil mi? Eğer birileri bizi fakirleştiriyor ve yoksullaştırıyorsa, belki 

de bir şekilde sorular sormaya başlamalıyız: neden?   

 



Ve asıl soru şu: şimdi kayıplarımızı kim telafi edecek? Birileri yanlış bir karar verdi 

diye biz neden bu kayıpları yaşayalım? Bize diyorlar ki, "Biz her şeyi daha iyi yapmak 

istiyoruz. Tüm dünyanın güvende olmasını istiyoruz" diyorlar, değil mi? Ve aynı 

zamanda hepimizin sadece korkması ve titremesi için atmosferi tırmandırmaya devam 

ediyorlar. Ve kim titremeyi bırakırsa, onu öldürmeye başlıyorlar, değil mi? Bu doğru 

değil mi? Böylece diğerleri korku içinde olacak. Çocuklar, hayat bu. Biri birinin canını 

alırsa, onu geri getiremez. Hiçbirimiz, altını çiziyorum, hiçbirimiz canımızın 

alınmasını istemeyiz. Şu anda durumu tırmandıranlar bile. 

 

Kendilerinin ve ailelerinin güvende olduğunu düşünüyorlar ama bir aksilik oldu. 

Onların siyasi oyunlarının dışında, onlardan daha büyük bir irade var. Ve o irade şimdi 

farklı bir şey söylüyor. Eğer biz, altını çiziyorum, hepimiz, aklımızı başımıza almazsak 

ve bu, diyebilirim ki, bacchanalia (baküs şenliği), buna başka bir isim vermenin yolu 

yok, bu tam kargaşayı durdurmazsak, o zaman hepimiz durdurulacağız. Bize (kültürel 

ve medeni bir dille konuşarak) şunu empoze eden bu küçük bir grup deli insan 

yüzünden: bir aile var, ebeveyn 1 ve ebeveyn 2 var. Artık bir erkek ve bir kadın var  

mı? Tanrı kimi yarattı? "Onu" mu yarattı? Hayır. Tanrı bir erkek ve bir kadın yarattı. 

Öyleyse neden "o" herkese dikte etsin? Bizden bir sürü varken bir tane "o" var. Yine 

de tüm bunlara tahammül ediyoruz.   

 

Bugünlerde çocuklarımız neden pedofillere karşı hoşgörülü olmaya zorlanıyor? Bu 

saçmalık değil mi dostlarım? Belki ben yanılıyorum, bilmiyorum, siz daha iyi 

bilirsiniz. Sonuçta, bir pedofille karşılaştıklarında, onun hassas ruhunu incitmemek 

için ona çok hoşgörülü davranmak zorunda olan sizin çocuklarınız, çünkü bu pedofil 

bir arkadaş arıyor, bir çocukla iletişim kurmak istiyor, onunla oyuncaklarıyla 

oynamak, onu evine davet etmek, ona tecavüz etmek, tüm hayatını mahvetmek ve 

gelecekte onu bir manyak yapmak istiyor... "bu çok harika", değil mi? 

 

Tatlı olarak da birbirimizi yemeliyiz. Bu bize orada bir yerde oturan "o" tarafından 

dayatılıyor. Ve biz moronlar, hepimiz o "o "yuz arkadaşlar, çünkü birilerinin bize bir 

şeyler yapmasına izin veriyoruz. Bu dünyanın ne kadar çarpık olduğuna bir bakın. 

Çocukların pedofillerin ruhsal travmasına maruz kalmamasını sağlamaktan 

bahsedebiliyoruz ama Yaratıcı Toplum hakkında açıkça konuşamıyoruz. Bu saçmalık 

değil mi? Şöyle söyleyeyim: her şeyin bir sonu vardır. Ve gerçek her zaman zafer 

kazanacaktır. Gerçeklerden daha büyük bir güç yoktur. Bu doğru. 
 

Biraz daha zaman geçecek, sadece biraz, şöyle söyleyeyim, o pedofillerin bile 

istedikleri gibi eğlenmeye zamanları olmayacak ve bu dünyanın sonu gelecek. Tek 

soru hangi şekilde olacağı. Ya bu çılgınlıkla, kudurmuş ve çılgın aptalların gücüyle bu 

tüketimci formatı sona erdireceğiz ya da hepimizin varlığı sona erecek. Ve bu gerçek. 

Bunu zaten kendiniz de görüyorsunuz. 

 

Yaşananlar çok kötü. Elbette bu durum pek çok sorun yaratacaktır, ama sonraki 

yılların daha da kötü olacağını anlamalıyız. Bu arada, bölünmeye, pedofilleri övmeye, 

bazı liderlerin aptalca fikirlerini alkışlamaya, özellikle de sadece bir dünya katliamını, 

tercihen de nükleer bir katliamı nasıl düzenleyeceklerini hayal edenleri vatanseverce 



desteklemeye devam edeceğiz. Öyle değil mi? Çünkü birileri at üstündeki adamın 

kendisinden daha iyi görünmesinden hoşlanmıyor. Belki de bu şahinleri güzel 

kuğularla değiştirmenin zamanı gelmiştir. Dünya değişir ve daha iyi bir yer olur. O 

zaman hayatta kalmak için bir şansımız olur. Kusura bakmayın ama açık 

konuşuyorum, gerçek bu ve herkes mutfağında bundan bahsediyor. Bu gezegenin aklı 

başında, zihinsel olarak sağlıklı her vatandaşının mutfakta bunu konuştuğunun altını 

çiziyorum. Neden? Çünkü basın bize tamamen farklı bir şey söylüyor. 

 

Medya bize "çekirge yemenin ne kadar iyi ve lezzetli olduğunu", "birbirimizi yersek 

ne kadar harika olacağını, bunun bizi iklim felaketinden kurtaracağını" anlatıyor. 

Benim bir sorum var: Biz insanların yamyam olması onları iklim felaketinden nasıl 

kurtaracak? Eğer öyle diyorsanız gerekçelendirin. Saçmalıklar değil, gerçekler sunun. 

Gerçekleri sunun. 

 

En rahatsız edici şey ne biliyor musunuz? Günümüzde iklim değişikliğinin 

antropojenik faktörlerden kaynaklandığına dair bilimsel olarak kanıtlanmış tek bir 

gerçek olmaması. Öyle değil mi? Bu bağlamda, bu teorinin yazarına karşı davalar 

açıldı ve o hepsini kaybetti çünkü bunu kanıtlayamadı. Ondan sonra da bu gerçeği 

doğrulamaya yaklaşacak tek bir ciddi bilimsel makale bile çıkmadı. Ama biz 

milyarlarca ve trilyonlarca dolar harcıyoruz, bu paraları insanlardan alıp kime ve 

nereye verdiğimizi kimse bilmiyor. Bu parayı insanlara iade edecek olan var mı? Basit 

bir soru. Sonuçta bu onların parası. Ceplerinden alınıyor ve bir yerlerde kayboluyor. 

İklim değişmeye devam ediyor, ama daha fazla para talep ediliyor - bu, gücümüzü, 

kendimiz üzerindeki gücümüzü emanet ettiğimiz kişilerin açgözlülüğü ve 

doyumsuzluğudur. Bunu yapmaya devam etmek için ne tür aptallar olmalıyız? 

 

Akıllı olalım arkadaşlar. Yaratıcı Toplumu inşa edelim. Yaratıcı Toplumu inşa etmek 

bizi bu züppelerden ve şizofrenlerden kurtaracağı için değil, bunu söylemenin başka 

bir yolu yok, hatta ve hatta asıl neden bu, hayatta kalmak için, hepimizin hayatta 

kalması için. Çünkü ancak Yaratıcı Toplumda, bugün itibariyle gerçekten yakın olan 

iklim tehditleriyle başa çıkabiliriz ve bunun için çok fazla gerekçe var. Konunun dışına 

çıktığım için özür dilerim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. Mesele şu ki, insanların birbirleriyle 

nasıl karşı karşıya geldiklerini ve bazı insanların, iklim ya da enerji krizi gibi 

nedenlerle, rakiplerinin şu anda içinde bulundukları ağır koşullara nasıl sevindiklerini 

gerçekten anlıyorsunuz. Örneğin Büyük Britanya halkının susuz kalması, küçülmesi... 

 

İgor Mihayloviç: Büyük Britanya değil... 
 

Tatiana: Evet. İsviçre, değil mi? Özellikle İsviçre'deki durumu ele alacak olursak: 

bugün itibariyle hükümetin web sitesinde, insanlara verilen elektriğin gün içinde bile 

kesilmesi gerektiği söylenen bir karar var. Ve anlıyorsunuz ki, birileri zenginleşirken, 

diğer herkes sadece bu oyunları oynuyor ve anlaşmazlık içinde oldukları karşıt bir 

ülkenin durumundan sadistçe zevk alıyor, öyle diyelim. 



İgor Mihayloviç: "Size hizmet ediyor, öyle değil mi" gibi bir şey, değil mi? Ama 

aslında acı çeken insanlardır. Bilincimizin gerçekte nasıl çalıştığına bir bakın. Bu 

sadece aptallık. Belli bir ülkedeyiz. Bize düşman olan bir ülke var ve onların başı 

belaya girdiğinde hepimiz seviniyoruz. Aptallar gibi sevinmeye zorlanıyoruz çünkü 

bize düşman olan ülke acı çekiyor. Söyleyin bana, bunun insanlarla ne ilgisi var? 

Sonuçta dost olmayan ülke, o ülkeyi yönetenlerdir. İnsanlar yanlışlıkla onlara 

inandılar, güvendiler ve şimdi yaşadıkları gibi yaşayacaklarını, daha kötüye 

gitmeyeceğini umarak kendi güçlerini onlara teslim ettiler ya da devrettiler. Ama 

savaşa itildiler, başka sorunlar ortaya çıktı ve şimdi olduğu gibi - genel olarak krizler 

geliyor. Ama, özür dilerim, biz bu krizlerle çok az yüzleşiyoruz. Böyle bir ilerleme 

altında birkaç yıl içinde neler olacağını bir düşünün. O zaman ne olacak? İnsanların 

orada acı çektiği gerçeğine de sevinecek miyiz? Sıradan insanlar, tıpkı sizin gibi. 

Sorun da bu. Ve dahası, kim seviniyor? Şu anda sevinecek bir ülke yok. 

 

Ve bir ülke... aslında, bu ne tür bir konuşma: "O ülke" mi, "bu ülke" mi? Bir ülkenin 

vatandaşları ve başka bir ülkenin vatandaşları var, ama hepimiz dünyalıyız. Aynı küre 

içinde yaşıyoruz. Hiçbirimiz bunun dışına çıkamayız. Sevinecek ne var? Biliyorsunuz, 

şu anda büyük bir ülkenin çatışma durumu var ve dünyanın küçük bir kısmı deyim 

yerindeyse ona karşı döndü. Yani çatışma halindeler. Ve şimdi, bir zamanlar herkesten 

daha iyi yaşayan dünyanın o küçük bölümündeki insanlar acı çekmeye başladı. Bütün 

bunlar çoktan sona erdi, artık daha iyi yaşamıyorlar. O büyük ülkenin vatandaşları da 

vatanseverlikten "oradaki insanların suyu yok", "çimleri sökülmüş", "ha-ha-ha, bizim 

suyumuz bol" diye sevinmeye başlıyorlar. Arkadaşlar, iyi düşünün çünkü sizin 

ülkenizin altındaki su kütlesi diğerlerinden çok daha hızlı yükseliyor ve sizin 

ülkenizde de su bir anda yok olabilir. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem, 

gerçekleri söylüyorum. 

 

Şöyle görünüyor, "Nasıl? Nehirlerimiz var. Bir sürü gölümüz var." Her şey bir anda 

yok oluyor, bir ya da iki yıl sonra hiçbir şey kalmıyor. Gözünüzün önünde yok oluyor. 

Örneğin, şu anda bulunduğumuz yerde, yakınlarda bir göl var. Gözlerimizin önünde 

nasıl sığlaştığını görmelisiniz, aynen böyle. Sanki "Nerede kaybolacak? O kadar çok 

nehir var ki". Ama nerede bu nehirler? Nehir falan yok. Ve göl her gün gözlerimizin 

önünde sığlaşıyor ve biz bunu görüyoruz. Bu dünyanın herhangi bir köşesinde olabilir 

ve kesinlikle dünyanın her yerinde olacaktır. Her şeyden çok varmış gibi 

göründüğümüz fikri - bilirsiniz, hepsi teker teker çok hızlı bir şekilde yok oluyor. 

 

Size basit bir örnek vereceğim. Görüyorsunuz, toprakta en değersiz yaratıklar, 

solucanlar var (aslında kimse onları saymıyor), ama biliyor musunuz arkadaşlar, eğer o 

solucanlar yok olursa, biz en fazla iki yıl yaşarız. Mesele bu. Sivrisinekler: "Onlara 

neden ihtiyacımız var? Çeşitli böcekler ve sivrisinekler, yok olsalar harika olurdu." 

Eğer onlar yok olursa, en fazla 4 yıl sonra biz de yok oluruz. Bu dünyada her şeyin 

birbirine nasıl bağlı olduğuna bakın: gezegenimizin büyük bir bölümünde bir sorun 

varsa, bu kesinlikle tüm dünyayı etkileyecektir. Dünya tektir, biz aynı kavanozun 

içindeyiz. 

 



Bu insanların icadı, bilirsiniz, göç ettiler, yerleştiler, bölündüler. Ve 6,000 yıl boyunca 

bu kölelik düzeni, deyim yerindeyse, ilerledi, değişti, mükemmelleşti ve bugün 

geldiğimiz noktada kendimizi bulduk. Şimdi aptallar olarak yetiştiriliyoruz,  

vatanseverler demek isterdim... yine de fark nedir? Gerçek bir vatansever, gerçek bir 

vatansever tüm gezegeni, dünya barışını önemsemelidir; bir rozet, işaret, bayrak, başka 

bir şey ya da semboller için değil. Evet, tüm bunlar iyi, tüm bunlar harika, ama dün 

harikaydı. Bugün her şey değişiyor. Bugün tüm dünya herkesin baş ağrısı olmalı. 

Neden? Bu sizin hayatlarınızı, dostlarınızı, ailelerinizin ve torunlarınızın hayatlarını 

ilgilendiriyor. Aynı oyunları oynamaya devam edersek, bilirsiniz, futbol takımları gibi, 

"Biz şu futbol takımının vatanseverleriyiz", "Biz bu futbol takımının 

vatanseverleriyiz". "Şimdi öfkeleneceğiz, 'biz daha vatanseveriz' diye kanıtlayacağız 

ve gidip tüm dükkanları parçalayacağız, arabaları yakacağız, insanları öldüreceğiz, 

hatta sokakta barışçıl bir şekilde yürüyen insanları bile döveceğiz. 'Biz çok güçlüyüz, 

biz çok kahramanız'!" Bu doğru değil mi? Bunu görmüyor muyuz? Ve aslında buna 

tahammül ediyoruz. 
 

Sessizliğimiz ve hoşgörümüzle öyle koşullar yaratıyoruz ki, bazı ülkelerde karı-koca 

gibi bir kavram çoktan ortadan kalkıyor, çocuklarımızın pedofillere karşı hoşgörülü bir 

tutum sergilemesi gerekiyor. Eğer bu bulaşma tüm dünyaya yayılırsa, nasıl bir 

dünyada yaşayacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ama ben size bunun 

olmayacağını söyleyeyim. Böyle bir şey olmayacak. Çünkü bu dünya artık var 

olmayacak. Kimse bunun olmasına izin vermeyecek. Ölüler dirileri yönetmeye 

başladığında, dünyanın sonu gelmiş demektir. Dünyayı Dirilere geri verin. Aksi 

takdirde... Aksi takdirde bunu söylemek bile istemiyorum arkadaşlar. 

 

Ve bunu tanrılarınıza, gelip bir şeyler yapacak Olan'a yüklemeyin. Biliyorsunuz, 

herkes bekliyor: Hıristiyanlar Teselli Edici'yi bekliyor, diğerleri Maitreya'yı bekliyor, 

Müslümanlar ise gelip her şeyi kendi başına yapması beklenen İmam'ı bekliyor. 

Dostlarım, size büyük bir sır vereceğim. O gelip bunu yapmayacak. Hiç kimse 

yapmayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiç kimsenin Tanrı tarafından size 

verilen seçme özgürlüğünü ihlal etmeye hakkı yoktur. Sizler Tanrı'nın Yaşamayı ya da 

ölmeyi seçme özgürlüğü verdiği kişilersiniz. 

 

Şimdi tüm dünya seçim yapmanın eşiğinde. Eğer bu dünya kalırsa, eğer var olursa ve 

biz Yaratıcı Toplumu inşa edersek, o zaman Maitreya tezahür edecektir, dolayısıyla O 

buradaydı, dolayısıyla O yardım etti, O yaptı. Sonra İmam, Teselli Edici ve geri kalan 

herkes tezahür edecek, insanların beklediği herkes... eğer birileri bekliyorsa. Çünkü 

gerçekten o kadar çok beklemezler. Kaçınılmaz olarak ölülere hizmet ederken Ruhsal 

Dünyadan gelen elçileri nasıl bekleyeceğiz? Soruya cevap verin. Kutsal olana ihanet 

ettiğimizde, kendimize de ihanet etmiş oluruz... Nasıl? Basit bir soru. 

 

Bununla birlikte, eğer bu dünya yok olursa, bu aslında hiç kimsenin gelmediği 

anlamına gelir, çünkü siz Hayat yerine ölümü seçmişsinizdir. Ve bu hayatın gerçeğidir. 

Ondan kaçamazsınız. Seçmek zorundayız, bize seçme özgürlüğü verilmiştir, bu 

doğrudur. İklimin değişmekte olduğu gerçeğine gelince - evet, değişiyor ve biz bunu 

hak ettik. 



Tatiana: İgor Mihayloviç, evet, zor zamanların henüz başlamadığını (İgor 

Mihayloviç: Elbette başlamadı), kaosun henüz başlamadığını söylediniz. Bu arada, 

olup bitenleri gören birçok insanın gözlerini kapatıp, "Şimdi biraz dayanacağız, biraz 

bekleyeceğiz ve yakında her şey bir şekilde daha önce işlediği gibi işleyecek" dediğini 

gerçekten anlıyoruz. Hatta, ne bileyim, paralarını, zamanlarını, dikkatlerini ve 

kaynaklarını kaçınılmaz olarak mahkum olan bir şeye nasıl yatırdıklarını 

görebiliyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. 
 

Tatiana: Yaratıcı Toplumun inşasının önemini de tartıştık ve Ukrayna'daki durum da 

dahil olmak üzere jeopolitik oyunların bir sonucu olarak muazzam miktarlarda para, 

yani büyük sermayeler kaybeden tanıdıklarımdan bir örnek vermek istiyorum. Bu 

insanlar, "Aslında 2011 yılında İgor Mihayloviç bizi iklimle ilgili şöyle şöyle bir 

durum olacağı, Ukrayna'da şöyle şöyle bir durum olacağı konusunda uyarmıştı. Eğer o 

zaman dinleseydik ve şimdi kaybettiğimiz paranın en az yüzde 10'unu Yaratıcı 

Toplum'un gelişimine yatırsaydık, proje çoktan bu kadar ilerlemiş olacaktı ve diğer 

insanların da şimdiden bir şansı olacaktı." dediler. 

 

İgor Mihayloviç, insanların kafasının karışık olduğu ve ne yapacaklarını bilmedikleri 

gibi bir anlayış da var. Bugün yaşanan durumu görüyorlar. Durumun ne kadar vahim 

olduğunu ve şu anda neler olduğunu görüyorlar. Bu insanlar çok akıllı, aptal değiller. 

Ancak, bilirsiniz, sanki kendilerini izole ederler ve bu Yaratıcı Toplumu yalnızca 

kendi sosyal birimleri için, aileleri için, çocuklarını, eşlerini ve benzerlerini 

geçindirmek için inşa etmeye odaklanıyorlar. Başka bir deyişle, bu öyle bir boyuttadır 

ki... 
 

İgor Mihayloviç: Ne kadar ileri gittiğini biliyor musun? Sana ne kadar olduğunu 

söyleyeyim, Tatiana. Bu bir aile birimi açısından çok doğru. Ama bugünkü durum göz 

önüne alındığında çok aptalca. Sonuçta bu insanlar durumu anlıyor ve görüyorlar. Ve 

açıkça şöyle diyorlar: "Sizin bu Yaratıcı Toplumunuzu şimdi ailem için inşa etmem 

gerekiyor", "Çocuğum daha yeni doğdu. Başka türlü nasıl olur?" Öyle değil mi? 

İnsanların söylediği bu değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Ya yeni doğmuş bir çocuk ya da zaten var olan bir çocuk... Sadece 

yaklaşık olarak böyle şeyler söyleyen tanıdıklarımız var, "Sonrasında ise belki..." 

Dahası, insanlar korkar; gerçeği bildiklerinde korkarlar. Önlerinde büyük bir tehdidin 

belirdiğini fark etmeye başladıklarında gerçekten korkarlar. Ve bunu duymak 

istemiyorlar. Bu yüzden ailelerini geçindirmeye, çocuklarına bakmaya yöneliyorlar... 

Bu doğru, bu insani açıdan doğru. Onları anlayabiliriz ve korkularını da anlayabiliriz. 

Ancak, cesur olmanın zamanı geldi arkadaşlar. 

 

Ve bu tür insanlara şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim, açık ve net konuşacağım. 

Dostum, eğer çocuğun şimdi doğduysa ve tüm zamanını ona bakmak için harcıyorsan, 

tüm enerjini onun geleceğini sağlamak için harcıyorsan, o zaman Yaratıcı Toplumu 



inşa etmelisin. Eğer Yaratıcı Toplumu inşa etmezsek, dostum, eğer daha erken 

ölmezsen, çocuğunun kendi kollarında öldüğünü göreceksin. Özür dilerim, bu 

korkutucu bir hikâye değil, tam anlamıyla bir ifşaat. Kimseyi korkutmak istemiyorum. 

Bugün itibariyle çoğu insanın anladığı gerçekleri anlatıyorum, zeki insanlar ise bunları 

daha da iyi anlıyor. Bu korkutucu ve bunu istemezsiniz, kimse istemez. Evet, 

korkutucu. Ama ne yapabiliriz? Bizi bekleyen şeyle yüzleşmek zorundayız. 

 

Yaratıcı Toplumu inşa etmeye rağmen, her şeye rağmen, tüm çabalarımıza rağmen, 

inançsızlığımızın, güvensizliğimizin ve korkaklığımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğiz ve 

yüzleşiyoruz da. Biliyorsunuz, pek çok insan bu yaratıcı projeye katılmak istemiyor 

çünkü "Başkaları onlar hakkında ne düşünecek?" vb. Ama senin hakkında ne 

düşünecekler, dostum? Basit bir soru. Basitçe sorayım: 14 yaşındaki çocuğunuz nefes 

alacak hiçbir şeyi olmadığında sizin hakkınızda ne düşünecek? Basitçe. Diğer her 

şeyden bahsetmiyorum bile. Ona ne söyleyeceksiniz? "Özür dilerim oğlum... Yanlış 

seçim yaptım" mı? Ama çoğu kişi "Sadece ben varım, dünya büyük." diyecektir. Ama 

dünya sizin gibi insanlardan oluşuyor. Bugün yapmanız gerekeni yapmazsanız (herkes 

yapması gerekeni hissederken, herkes Ruhsal Dünyaya, Tanrı'ya ve tüm insanlığa 

borçlu olduğunu hisseder); bunu yapmazsanız, gerçek insani görevinizi yerine 

getirmezseniz, bir geleceğe sahip olmayı unutun, her şeyden önce kendi geleceğinizi, 

sonra da ailenizin geleceğini. Bu doğru. 

 

Bugün kendimizi içinde bulduğumuz gerçeklik budur. Ve bugün kendimizi bu 

gerçekliğin içinde bulduk, çünkü 6.000 yıldır, durmaksızın, gün be gün, hoş görerek ve 

susarak, korkarak ve korkutarak, ayrılarak ve sadece ailemizi önemseyerek, dünyayı 

ve birliği unutarak, tüketimci bir format inşa ediyoruz. Bu artık doruk noktasına ulaştı 

ve o kadar kalınlaştı ki, bunun yok olma zamanı geldi. Bunu bir düşünün dostlar. 

Korkmayı ve saklanmayı bırakın. Bir şeyler yapmalıyız. 

 

Evet, anlıyorum, korkutucu. Evet, anlıyorum, isteksizsiniz. Eskiden var olan dünyada 

yaşamak istiyorsunuz. İnanın bana, biz herkesten daha iyi biliyoruz. Normal bir 

hayatımız vardı, kimse bizi engellemedi. Ama nereye gittiğini, ülkemizin ne hale 

geldiğini gördük. Ve anlıyoruz ki milyonlarca insan acı çekti ve çekmeye devam 

ediyor. Bazıları "Ama bu gelecek adına" diyecek ve haklı olacaklar, gelecek harika 

olacak. Ama, insan kayıpları hiçbir şeyle telafi edilemez. Ölen insanları geri 

getiremezsiniz. Evet, evler, işyerleri ve diğer her şey restore edilebilir ve yeniden 

yapılabilir. Ama o insanları kim geri getirecek? Bombalar altında son saniyeye kadar 

"sağır ve dilsiz" insanlara ulaşmaya çalışan, onlara Yaratıcı Toplum'u anlatan, iklim 

sorunlarını ve tüm insanlığı bekleyen tehdidi anlatan o kahramanları, katılımcılarımızı 

kim geri getirecek? Pek çok arkadaşımız öldü. Bu doğru. 

 

Zor bir durum. Gerçeği bilmek zor. Ama biliyorsunuz, şimdi gerçeği öğrenmekte 

zorlanmamız bizim için daha iyi, içimizdeki bu aptal ve duygusuz hayvan parçasını 

aşmak için şimdi çaba göstermemiz daha iyi, ama bunun yerine, daha sonra 

çocuklarımıza güzel bir dünya bırakacağız. Yaratıcı Toplumu inşa etmek için şimdi 

çaba sarf etmemiz daha iyi, ama bunun yerine daha sonra temiz havanın, saf suyun, 

güzel bir dünyanın, yeni teknolojilerin ve en önemlisi - Yaşamın ve her birimiz için bir 



şansın tadını çıkaracağız. Yoksa buna ihtiyacımız yok mu? Yoksa korkacak ve sadece 

kendimizi mi düşüneceğiz? Seçme özgürlüğü Tanrı tarafından verilmiştir. Dünya 

bunun için var. 
 

Tatiana: Acele etmeliyiz, Yaratıcı Toplumu inşa etmek için acele etmeliyiz.  

 

İgor Mihayloviç: Acele ediyoruz.  

 

Tatiana: Çünkü insanlar ilerlemenin ne olduğunu ve bu iklim felaketlerinin ne kadar 

hızlı arttığını anlamıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Çok hızlı. Şöyle söyleyeyim. İnsanların anlaması için, 

arkadaşlarımızın anlaması için basit bir örnek vereyim. Sen bir araba sürücüsüsün. 

Değil mi? Diyelim ki saatte 20 kilometre hızla bir binek otomobil kullanıyorsan fren 

mesafen kaç metre olur? 

 

Tatiana: Fren yapma mesafesi yaklaşık 2 metre olacaktır.  
 

İgor Mihayloviç: Tamam. Ama ya hız saatte 80 kilometre ise?  

 

Tatiana: 30 metrenin üzerinde.  
 

İgor Mihayloviç: Sadece ilerlemenin fren mesafesini nasıl artırdığına bakın. Başka bir 

deyişle, oluşacak atalet. Öyle değil mi? Saatte 20 kilometre hızla gidiyorduk ve fren 

mesafesi 2 metreydi; hızı sadece 4 kat arttırdık ve saatte 80 kilometre hızla giderken 

fren mesafesi ne kadar arttı? 

 

Tatiana: 15 kattan fazla.  

 

İgor Mihayloviç: Farkı görüyor musunuz? Ve ne kadar uzağa yuvarlanıyoruz... Bu 

arada, arkadaşlar, hayal etmeniz için, diyelim ki, gözünüzde canlandırmanız için: 

hepimiz, tüm dünya, şu anda hızla hızlanan büyük bir otobüsün içindeyiz ve önümüzde 

bir uçurum var. Ve durmak, geri dönmek ve güzel bir vahaya, Cennet'e, her birimiz 

için mutlu bir yaşama doğru yol almak yerine, gaz pedalına basmaya ve bizi uçuruma 

götüren direksiyona sıkıca tutunmaya devam ediyoruz. Ve ne zaman frene 

basacağımız belli değil. Herkese "Eninde sonunda frene basacağız, biz aptal değiliz" 

gibi geliyor ama ataleti unutuyoruz. 

 

Size daha basit bir şekilde anlatayım dostlar: şu anda karşı etki mekanizmalarını 

harekete geçirsek bile (diyelim ki gezegenimizi etkileyen tüm bu süreci durdursak ve 

üzerimizdeki tüm etkiler dursa ve gezegen iyileşmeye başlasa), bir yıldan çok daha 

fazla felakete katlanmak zorunda kalacağız ve birçok insan ölecek. O zamana kadar 5 

yıl daha yaşarsak, artan iklim olaylarının ilerlemesi nedeniyle hızımız büyük ölçüde 

artacaktır. Ve artık 2 metre ya da 2 yıl değil, çok daha fazlası olacak. Bunu bir 

düşünün. Hala zamanımız var. Ama bu zamanı hayatlarımızla ödeyeceğiz. Bir 

düşünün. Seçim özgürlüğü Tanrı'nın merhametidir. 

 



Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, başka bir nokta daha var, bilgilendirme 

aşamasının önemini anlamayan pek çok kişi şunu söylüyor ve şu soruyu soruyor, 

"Yani Yaratıcı Toplum projesi hakkında bilgi veriyorsunuz, ama belki de insanlara 

sözlerle değil, eylemlerle yardım etmeye başlamalısınız çünkü...?" 

 

İgor Mihayloviç: "Konuşmak değil, harekete geçmek" - doğru mu? 

 

Tatiana: Doğru. Bakın, şu anda Avrupa'yı zor günler bekliyor, "açlık taşları" ortaya 

çıktı, bunlar temelde bu tür sıkıntıların, felaketlerin, ürün başarısızlıklarının ve kıtlığın 

işaretleriydi (İgor Mihayloviç: Bin yıldır ortaya çıkmadılar). Evet. Ve taşın üzerinde 

"Beni görürseniz ağlayın" yazıyor. Ama insanların yapabileceği tek şey gerçekten 

ağlamak mı? Ve ikinci soru. "Yaratıcı Toplumda gönüllü yoktur, gönüllüler Yaratıcı 

Toplumu kelimelerle inşa eden insanlar değil, yerel olarak bir şeyler yapan, yoksul 

insanlara yardım eden, yardım eden insanlardır..." diyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bizim hakkımızda, Yaratıcı Toplumun katılımcıları 

hakkında, gönüllüler hakkında bunu söyleyen insanlar bizden çok uzaktalar. Onlar 

yakınlarda bir yerlerde olan insanlar bile değiller, görüyorsunuz, hayır, onlar bizden 

çok uzaktalar. Eğer kendilerini Yaratıcı Topluma daldırsalardı, tam olarak Yaratıcı 

Toplumda, Hareketimizde, bugün itibariyle en fazla sayıda gerçek gönüllünün, altını 

çiziyorum, gerçek gönüllülerin olduğunu görürlerdi. Kendileri için para koparmak 

amacıyla çeşitli işletmeleri terörize eden, sözde çevre için mücadele eden eko-

teröristler değil, bugünlerde Afrika'da ve diğer ülkelerde yetimlere bakan, yoksul 

insanları doyuran, suyun zaten tükenmiş olduğu bölgelere su sağlayan ve daha pek çok 

şey yapan dünyanın dört bir yanındaki gerçek, gerçek gönüllüler. 

 

Ve en önemlisi, neredeyse her gün insanlar, gerçek gönüllüler, tam olarak Yaratıcı 

Toplum projesinde tüm kuruluşlar olarak bize katılıyor. Neden? Çünkü gerçek insanlar 

oldukları ve diğer insanların acılarını önemsedikleri için yaptıkları ve hayatlarını 

harcadıkları tüm faaliyetlerin bir şeyi değiştirebileceğini anlıyorlar, bunu yapıyorlar ve 

değiştiriyorlar, ama şunu da anlıyorlar: tüm yaptıkları anlık bir çözüm, küresel olarak 

hiçbir şeyi değiştiremezler.   

 

Basit bir örnek vereyim. İnsanlar, gönüllülerimiz, katılımcılarımız, gerçekten de bugün 

ihtiyacı olan hemen herkese su sağlayabilecek hem teknik hem de mali imkânlara 

sahipler. Ama yasal olarak bunu yapmalarına izin verilmiyor. İşte böyle bir dünyada 

yaşıyoruz dostlar. Evet, 50 sente bir şişe su satın alıp oraya, neredeyse hiçbirinizin 

aklına gelmeyen, sadece muz yediğinizde ya da televizyonda gördüğünüzde 

hatırladığınız Afrika'ya ulaştırabilirsiniz. Ama orada çocuklar susuzluktan ve önemsiz 

sağlıksız koşullardan ölüyor. Buna tahammül edemeyen pek çok insan var ve en 

azından bir şekilde yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama öyle bir 

duruma sürükleniyorlar ki, burada 50 sent olan su orada 2,5 dolara mal oluyor. Neden 

mi? Çünkü birileri bundan kazanç sağlıyor. 

 

Biliyorsunuz, öyle kötü insanlar var ki, insan olmayanlar diyebilirim, ne üzerinden 

para kazanacaklarını umursamıyorlar: başka insanların hayatları ya da başka insanların 



acıları üzerinden. "Para kokmaz" derler ve tüm bu kargaşayı yaparlar. Ayrıca, güçlü 

olanlar için, iktidardakiler için, kendi ülkelerinde her şeyin başka yerlerden daha iyi 

olması gerekir. Diyorlar ki, "Neden şikayet ediyorsunuz? Bakın orada insanlar nasıl 

yaşıyor." Biliyorsunuz, bir tür zıtlık yaratırlar. Biz de onlara oy veriyoruz, sorun da bu. 

Bu bizim aptallığımız, bunu söylemenin başka bir yolu yok. Bu bizim alçalmamız. 

Dünyada açlıktan ölen, susuzluktan ölen çocuklar olduğu sürece ve vicdan bize azap 

vermiyorsa ve biz hiçbir şey yapmamışsak, biz de zaten insan değiliz. Bu da demek 

oluyor ki, biz de bu tüketimci format tarafından deforme edildik. Evet, bazı insanlar 

"Ben çocuğumun karnının doymasını, suyunun olmasını daha çok önemsiyorum" 

diyecek. Peki, bu bugün için geçerli ama yarın ne olacak? Bunu hiç düşünmediniz, 

değil mi?   

 

Ayrıca, artık kendileri de yardım istemek zorunda kalan, kendileri de mülteci ve evsiz 

olan birçok gönüllü de bize katılıyor. Öyle değil mi? (Tatiana: Öyle.) 

Katılımcılarımızın pek çoğu felaketler nedeniyle evlerini, barklarını kaybetti. Ancak 

iklimle mücadele için ayrılan trilyonlar onlar için geçerli değil. Yetkililer onlara 

"Gidin kredi alın ve bir ev inşa edin" diyor. Hepsi bu kadar. Tüm yardım bu kadar. 

Yine gönüllülerimiz gelip bu evlerin sökülmesine ve yenilerinin inşa edilmesine 

yardımcı oluyorlar - gönüllülük temelinde, insanlık temelinde. 

 

Bu arada, bazı çok tuhaf insanlar ortaya çıkıyor, gerçi onlara insan bile diyemezsiniz, 

"Arkadaşlar, konuşmayı bırakın, ilerleyin ve harekete geçin. Neden Yaratıcı Toplum 

hakkında konuşup duruyorsunuz?" Evet, konuşuyoruz dostlarım, Yaratıcı Toplumdan 

bahsediyoruz çünkü bu tüm insanlık tarihindeki en barışçıl ve en uygun proje. Ve 

kelimeler aracılığıyla herkese ulaşmalı ve Yaratıcı Toplumu barışçıl bir şekilde inşa 

etmeliyiz. Özür dilerim, bu bir güçten diğerine geçiş değil, bu tüm insanlığın, her 

birimizin kurtuluşu. Bu yüzden kelimeler aracılığıyla çalışıyoruz. Ama aynı zamanda 

Yaratıcı Toplum bir kitle, diğer insanların acılarına kayıtsız kalmayan harika 

insanlardan oluşan büyük bir kitle. Ve biz çok daha fazlasını yapıyoruz. Neden bu 

konuda konuşmuyoruz ve neden şimdi konuşmaya başladık? Çünkü siz sordunuz. 

Çünkü sinirlerimize dokundu. Şu anda Afrika'da acı çeken, başka ülkelerde acı çeken 

insanlar için acı hissediyoruz.   

 

Size basit bir örnek vereceğim, bu şekilde düşünenler için, bilirsiniz, o şişman koltuk 

analistleri için, onlara başka türlü seslenmenin bir yolu yok. Bilincim beni bu insanlara 

hakaret etmeye itiyor ama neden hakaret edeyim ki, Tanrı onları çoktan cezalandırdı. 

Onlara hakaret etmek bana yakışmaz. Tanrı onları akıllarından mahrum bırakarak 

zaten o kadar çok cezalandırdı ki, orada benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Ama 

belki vicdanları uyanır ve kendileri af dilerler. Size basit bir örnek vereyim. Birileri 

kanepede uzanmış, ilginç ve komik bir şeyler izleyerek eğlenirken, bizim 

katılımcılarımız, ki örneğin Afganistan'da onlardan çok var. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: En yoksul ülke. Her 40 kişiden 30 milyondan fazlası yoksulluk sınırının 

altında. 

 



İgor Mihayloviç: Evet. Yani katılımcılarımız sabahtan akşama kadar, hatta hiç ara 

vermeden çalışmak zorunda. Bir düşünün: tatil yok, izin günü yok çünkü ailelerini 

beslemek zorundalar. Ama aynı zamanda, eve geldiklerinde, yatıp dinlenmek yerine, 

kötü internete rağmen, korkunç bir bağlantıya rağmen, Yaratıcı Toplum hakkında 

diğer insanları bilgilendirmek için gönüllü olarak ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 

Çünkü bunun herkes için tek şans olduğunu anlıyorlar. Tüm dünyayı, tüm insanlığı 

kurtarabilecek şey bu. Bir düşünün. Ve onlara hiçbir şey yapmadıkları mı söyleniyor?   

 

Ya da bahsettiğimiz Afrika'yı ele alalım. Katılımcılarımız, çeviri yapanlar, bu da 

çarpıcı bir örnek: bir adam telefonu çekmediği için tarlaya gidiyor. Ve sivrisineklere 

rağmen, deyim yerindeyse tüm nahoş hislere rağmen, geceleri, insanlara yardım etmek 

için çeviri yapmak amacıyla sinyal almaya çalışıyor. Çünkü hayatın değerini biliyor. 

 

Diğerleri ise, talihin sevgilileri, güzel ülkelerde yaşıyorlar. Ve şimdi, iklim onları 

birazcık etkilediği için, herkes çoktan korkmaya başladı. Ve herkes şimdiden "Bu nasıl 

olur? Benim çimlerimi nasıl sardılar? Nasıl olur da sifonu çekmeme izin verilmez? 

Etrafta kirli mi dolaşmam gerekiyor?" Evet dostum, kirli dolaş çünkü çok uzun 

zamandır sana ulaşmaya çalışıyoruz ama sen bizi duymuyorsun. Ve sana daha fazlasını 

söyleyeyim: eğer bizi duymazsan, aç ve yoksul dolaşacaksın, ama bu uzun 

sürmeyecek. Sizin gibi insanlar Yaratıcı Toplumu duymaz ve desteklemezse, sizin 

yüzünüzden biz de bu hayattan çok erken ayrılmak ve her şeyi en başta kaybetmek 

zorunda kalacağız; 6.000 yılı aşkın süredir biriken tüm o dehşeti yaşamak zorunda 

kalacağız. 

 

Bizler ya son kuşağız ya da ilk kuşağız. Tüm dehşeti, tüm korkuları, 6,000 yıllık 

insanlık dışı varoluşumuzun tüm acısını, tüm yalanları ve tüm pisliği deneyimleyecek 

son nesiliz; bu bardağı tamamen boşaltacağız ve son nesil olacağız. Ya da Barış 

Melekleri olacağız ve tüm insanlığı bu karanlıktan aydınlık bir açıklığa, herkesin 

hayatının bu gezegende olabilecek en değerli şey olacağı geleceğin cennetine 

götüreceğiz. Karar vermek bize kalmış. Her şeyden önce sana bağlı, dostum. Ve bu 

doğru. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, çok teşekkür ederim. Sonuçta pek çok insan, Yaratıcı 

Toplum projesinin pek çok katılımcısı bu dünyayı gerçekten kurtarıyor. Afrika'daki ve 

Afganistan'daki insanların örneklerinden bahsettik. Dünyanın dört bir yanında pek çok 

insan tüm boş zamanlarını, tüm tatillerini, tüm hafta sonlarını sadece kendilerini ve 

ailelerini değil, aynı zamanda şu anda hiçbir şey yapmayan politikacıların ve bir 

koltukta oturup kötü ve hatta aptalca şeyler söyleyen koltuk eleştirmenlerinin ailelerini 

de kurtarmak için harcıyor. Esasen, onların gerçekten bu dünyayı kurtaran, bu dünyada 

barışı kurtaran kahramanlar olduğunu ve gerçek Barış Ödülü'ne layık olan insanlar 

olduklarını anlıyorum. O Nobel Ödülü'ne değil. 

 

İgor Mihayloviç: Ama Nobel Ödülü değil.  
 

Tatiana: Doğru. 

 



İgor Mihayloviç: Neden Nobel Ödülü değil? Biliyorsunuz, katillere, tiranlara ve 

birçok insanın geleceğini yok edenlere barış ödülü verildiğinde, onlara bir milyon 

dolar verilse bile, bunun gerçek insanlara, şu anda ön planda olanlara, gönüllülerimize 

layık olmadığını düşünüyorum. Benim bir önerim var ve bunun pek çok kişi tarafından 

kabul göreceğini düşünüyorum. 

 

Bakın, Yaratıcı Toplum'un inşası sırasında hala 3-5 yıl, yani paranın var olacağı bir 

dönem olacak - geçiş dönemi olarak adlandırılan dönem. Tüm teknolojiye ve ortaya 

çıkacak tüm fırsatlara rağmen bundan kaçamayız. İlk yıl genel olarak biraz istikrarsız 

olacak, bunu dürüstçe kabul etmeliyiz. Geçiş öncesinde doğru hesaplamalar ve 

kontroller yapmak gerekiyor. 
 

Ama her neyse, ilk yıl böyle geçecek, yapacak çok şey ve endişelenecek başka şeyler 

olacak, deyim yerindeyse. Sonrasında ise yenilikleri ve yeni teknolojileri uygulamamız 

gerekecek - bence en az 5 yıl, 3 yıl içinde başaramayız, bu para var olduğu sürece 

böyle. Ondan sonra para anlamsız ve gereksiz hale gelecek. Ama 5 yıl demek 5 yıllık 

bir hayat demek. Bu ekonomiyle, evet, planlı bir ekonomi, piyasa ekonomisi değil, 

ama yine de bir ekonomi, yine de paraya ihtiyaç duyulacak, bir şeylerin satın alınması 

gerekecek, bir şeylerin bir şeylerle takas edilmesi gerekecek. 
 

Benim bir önerim var arkadaşlar. Her gönüllünün, Yaratıcı Toplumun her aktif 

gönüllüsünün, şu anda en zor ve en zor aşamayı - tüm insanları bilgilendirme 

aşamasını - uygulayanların aslında Yaratıcı Toplumdan bir ödül almasını sağlayalım. 

Örneğin, bugünün fiyatlarına, bugünün maliyetine göre (tabii ki bir şey değişirse 

miktarı da değiştiririz), ama benim önerim şu. Örneğin, şu anda birkaç kişiyi 

bilgilendiren gönüllüler, diyelim ki arabalarına "Yaratıcı Toplumu destekliyorum" 

etiketleri yapıştıran, her yerde meslektaşlarıyla, arkadaşlarıyla ve tanıdıklarıyla 

konuşan, sadece birkaç kişiyle çalışan insanlar; bu tür aktif aktivistler, diyelim ki şu 

anda kesinlikle barışçıl olmayan insanlara verilen barış ödülüne eşit bir ödüle hak 

kazanacaklar - bir milyon dolar. Neden olmasın? 

 

Diyelim ki onlarca insanı bilgilendiren insanlar, bunlar kafe sahipleri, blog yazarları ya 

da başka birileri olabilir, yani seyahat eden, anlatan, konuşan, otobüslerde ya da başka 

bir yerde konuşmaktan çekinmeyen ve onlarca insanı kitlesel olarak bilgilendiren 

insanlar - 2 milyon alırlar. Yüzlerce kişiyi bilgilendirenler 3 milyon alır. İnsanlarla 

iletişim kurma fırsatı bulup binlerce kişiyi haberdar edenler 4 milyon alır. Milyonlarca 

insanı bilgilendirebilenler, o çok blog yazarları, büyük platformlarda konuşan, 

konferanslara katılan, planlar geliştiren insanlar, diyelim ki milyonlarca insan 

tarafından izlenen konserler yaratan bazı şarkıcılar - 5 milyon alırlar. Neden 

almasınlar? Sonuçta alacakları para zaten ekonomiye akacak olan para. Bu... herhangi 

bir makroekonomist "Bu ciro yaratacak büyük bir fon enjeksiyonu" diyecektir, paranın 

zaten bizim olduğundan bahsetmiyorum bile. Hiçbir sorun yok. Ama bu insanlar bunu 

hak ediyor.   

 

Tatiana: Bu parayı zaten Yaratıcı Toplum'u inşa etmek için harcıyorlar ve eminim 

ki... 



İgor Mihayloviç: Bugünlerde pek çok insanın, gönüllülerimizin, hafta sonlarını, 

tatillerini ve kendi paralarını Yaratıcı Toplumun gelişimi için harcadıkları gerçeğiyle 

başlayalım. Çünkü geleceklerine yapacakları en iyi yatırımın Yaratıcı Toplum'a 

yapacakları yatırım olduğunu biliyorlar. Bu doğru. Gerçekten de öyle, dostlar. En iyi 

yatırım budur. Çocuklarınızın geleceği için para biriktirmek, evet, bunu yapabilirsiniz 

ve yapmalısınız, ama Yaratıcı Toplum olmadan... bunu kendiniz anlıyorsunuz. 

Dolayısıyla bu durumda önemli ve gerekli olan nokta, insanların bunun önemini 

anlamasıdır. 

 

Ama öte yandan, en azından para uğruna insanları bilgilendirmeye, gönüllülerimize 

yardım etmeye başlayacak olanlar  için de bir teşvik olacaktır. Bilirsiniz, diyelim ki 

bazı insanlar diğer insanların neden ücretsiz bir şey yaptığını anlamıyorsa, en azından 

para için çalışsınlar. Değil mi? Ve sonra, bilirsiniz, dahil olacaklar ve bunu 

anlayacaklar. Ama bu şimdi para ödeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yaratıcı Toplumu 

kurduğumuzda, herkes bu fonları hemen almalı. Ama ben daha da ileri gitmek 

istiyorum, çünkü hemen bir soru ortaya çıkıyor: Peki ya sponsorlar? 
 

Tatiana: Evet. Çok fazla insan var...  
 

İgor Mihayloviç: Sonuçta gönüllüleri maddi olarak destekleyen insanlar var. Bazı 

nedenlerden dolayı kendileri katılamıyorlar: bazıları iş dünyasında, bazıları siyasette, 

bazıları da başka bir yerde. Ama sponsor oluyorlar, insanları destekliyorlar, o 

gönüllüleri destekliyorlar ve gönüllüler de o fonları kullanarak bir şeyler başarıyorlar. 

Böyle bir kademelendirmeyi de getirelim. Örneğin, küçük bir işletme, gelip sadece 

oturan bir büyükanneyi destekleyebilir; biraz hava almak için dışarı çıkıyor ve evin 

yakınında oturuyor. Ama bu büyükanne torunu için bir milyon dolar kazanabilir. 

Neden mi? Etrafındaki herkesi bilgilendirerek. Değil mi? 

 

Tatiana: Bir kaç bireyi bile bilgilendirmek. 
 

İgor Mihayloviç: "Yaratıcı Toplumu destekliyorum" tişörtü giyerek. Neden olmasın? 

Çok az sayıda kişi. Ama aynı büyükanne birisini Yaratıcı Toplum ile tanıştırabilir ve 

daha sonra bunun özünü ve önemini anlayarak, o kişi bu bilgiyi milyonlarca insana 

aktarabilir. Dolayısıyla bu büyükanne de önemlidir. Bunu pazarda ya da iletişim 

kurduğu başka bir yerde anlatabilir: mağazalarda, hastanelerde, az sayıda ama çok 

sayıda insana. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Bir yıl içinde bir milyon dolar bile kazanabilir. 

 

İgor Mihayloviç: Neden olmasın?  
 

Tatiana: Doğru.  
 

İgor Mihayloviç: Ama Yaratıcı Toplumu inşa etmemiz şartıyla. 
 

Tatiana: Sadece birkaç kişiye bilgi ulaştırıyor gibi görünenlerin bile attığı adımların 

ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. 



İgor Mihayloviç: Evet. Şu anda, biliyorsunuz, her yöntem iyidir ve her şey önemlidir. 

Görsel kampanya da çok önemli. Düşünsenize, bir sürü araba var, Yaratıcı Toplumu 

destekleyen herkes utanmayı, korkmayı bıraksa ve arabalarına "Yaratıcı Toplumu 

destekliyorum" yazılı bir çıkartma yapıştırsa. O çok küçük işletmeler ya da büyük 

işletmeler, hiç fark etmez, mağazalarda fişlerinin üzerine "Yaratıcı Toplumu 

destekliyoruz" yazsalar, hiç fark etmez, bir üretici... 

 

Tatiana: Paketlemede. 
 

İgor Mihayloviç: Paketlemede, değiş tokuş ettikleri belgelerin üzerinde.  
 

Tatiana: Ya da üzerinde bilgi bulunan bir tür etiket. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Giderek daha fazla insan Yaratıcı Toplum'dan haberdar 

olacaktır. Görsel kampanya. Yaratıcı Toplum logolu şapkalar, tişörtler, herhangi bir 

şey gibi önemsiz şeyler, Tanrı aşkına. O külotlar, sütyenler ve çoraplar - üzerlerine bir 

etiket yapıştırın, eğer onları üretirseniz, "Yaratıcı Topluluğu destekliyoruz", bir kişi 

bilgilendirilecektir. Ve bunu ne kadar çok ve sık görürse, Yaratıcı Toplumu 

desteklemenin gerekli olduğunu o kadar hızlı anlayacaktır. 

 

Hatta biraz komik olan basit bir örnek vereyim: tuvalet kağıdına bir mesaj. Tuvalet 

kağıdına ne yazardım biliyor musunuz? İnsanın zaten yapacak bir şeyi yok, o yüzden 

oturmuş okuyor: "Eğer Yaratıcı Toplumu desteklemiyorsanız, bu kağıdı kullanmayın, 

bunu hak etmiyorsunuz." Komik ama etkili. Değil mi?   

 

Tatiana: Bu harika. Evet, İgor Mihayloviç, bu gerçekten de bazı insanları gölgelerden 

çıkmaya teşvik eder. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: En azından cesaretini toplayıp konuşmaya başlamak için. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, zaman geçtikçe daha fazla insan gölgelerden çıkmaya 

başlayacaktır. Ve giderek daha fazla insan açıkça ve cesurca konuşacak. Evet, şu anda 

zor zamanlar geçiriyoruz arkadaşlar. Medya tarafından desteklenmiyoruz, sadece bize 

çamur atıyorlar. İşte böyle zamanlardayız. Çünkü birçok insan projenin önemini 

anlamıyor. Ama biz bu bilgileri birbirimize aktarma fırsatına sahibiz. Ve bu adil, 

yapılması gereken doğru şey. Evet, elbette bazıları "Başkanlar bir emir versin ve 

hemen ülkemizde Yaratıcı Toplumunuzu tüm dünyaya anlatsınlar, herkes bilsin ve 

insanlar seçsin" diyecektir. 

 

Tatiana: "Politikacılara gidelim." Öyle değil mi?  

 

İgor Mihayloviç: Evet, "hadi politikacılara gidelim." Mesele şu ki, politikacılar 

arasında pek çok harika insan var, gerçekten zeki, sadece ülkelerini değil dünyayı da 

düşünen gerçek insanlar. Ancak öyle bir durumdalar ki, bir şeyler yapmak istiyorlar 

ama yapamıyorlar. Neden? Çünkü Yaratıcı Toplumu desteklemek için ağızlarını 



açmalarına izin verilmiyor. Gerçi birçoğu bunu destekliyor ve anlıyor çünkü politikacı 

olduklarından beri geri zekalı değiller. 

 

Evet, oyun böyle, kurallar böyle. Tıpkı bizim gibi onlar da bu tüketimci formatın 

köleleri. Ve kendilerine dayatılan bu oyunu oynamak zorundalar. Aynı şey büyük 

şirketler, yani gerçekten büyük şirketler için de geçerli: onlar da bu oyunun kölesi. Bir 

adım kenara çekildiklerinde her şey değişiyor ve onlar için yıkılıyor. Anlıyor 

musunuz? Evet, Yaratıcı Toplumun önünde bilerek duranlar var, ama bunlar çok az ve 

sadece geçici. Bizim mükemmel bir hafızaya sahip olduğumuzu anladıklarında, 

herkesi hatırlayacağız ve herkes ödüllendirilecek. Yolda duranların anıları ise deyim 

yerindeyse karanlık mahzenlerde kalacak. Yaratıcı Toplumu inşa edenlere gelince, 

onlar güneşin altında, ışığa layık olacaklar. 
 

Biliyor musunuz, aklıma bir fikir geldi: neden gerçek bir Şöhretler Sokağı inşa 

etmiyoruz? Sonuçta bugünlerde insanlar kimin onuruna Şöhretler Sokağı inşa ediyor? 

Katillerin, kurbanların ve benzerlerinin onuruna. Bu gerçekten doğru. Orada 

bulunanlar... evet, bir fikri savunuyorlardı, dünyayı kurtarıyorlardı, ülkelerini, aslında 

dünyayı değil ama bazı insanların gücünü, bunu açıkça söyleyelim. Ve sonra da 

birilerini öldürdükleri için kahraman olduklarını herkese empoze ediyorlar. Bu doğru 

değil mi? Oysa bu durumda tüm insanlığı kurtaran insanlar var. Binlerce yıl boyunca 

tüm nesillerin onları hatırlaması ve tanıması için ebedi anıyı hak etmiyorlar mı? Bu 

dünyayı kurtaran ve onu inşa eden gerçek Işık Melekleri, şöyle söyleyeyim: yeni ve 

harika bir dünyanın Ebeveynleri. Ne kadar hoş, değil mi? 
 

Tatiana: Bu harika bir fikir. 

 

İgor Mihayloviç: Neden anıtsal bir bina inşa etmiyoruz? Diyelim ki altı katlı olsun. 

Birinci katta (katlar yüksek olsun) her insanın, her gönüllünün adı olsun. Yani 

milyonları bilgilendirenlerin, binleri bilgilendirenlerin, herkesin ismi orada olmalı. Ve 

diğer katlarda da o gönüllülerin sayesinde bir şeyler yapabildikleri kişiler olmalı. 

Onları destekleyenler. Değil mi? Bizim 1 milyondan 5 milyona kadar yaptığımız gibi, 

ödül (Tatiana: Bu tür hayırseverler), evet, orada hayırseverler kaydedilirken, beş katta. 

Tamam mı? Altıncı kata gelince, üzerinde Yaratıcı Toplum işareti olan bir dikili taş 

olmalı. Ve o dikili taşta, Yaratıcı Toplumu desteklediklerini ilk açıklayan ve bu kadar 

cesur olan politikacıların portreleri olmalı. Ve daha da fazlasını söyleyeceğim: 

arkadaşlar, bundan sonra sadece Yaratıcı Toplumu destekleyen politikacıları 

destekleyeceğimizi cesaretle ve açıkça söylemeliyiz. O zaman politikacıların da elleri 

serbest kalacaktır. Bir seçim talebi yaratacağız ve dünya değişecek. Ve ilk 

destekleyecek olan politikacılar, insanların onları yüzyıllar boyunca tanıması ve 

hatırlaması için bu stelin üzerinde yer alsınlar. 

 

Ve bu binanın içinde, dünyamızın karanlık tarafını - tarihimiz boyunca ve yakın 

zamanlarda var olan tüm kötülükleri ve bunları yapanları - yapacağız. Ve Yaratıcı 

Toplum gelişiminin önünde duranlar, bilirsiniz, şeytan gibi Işık Meleklerinin, Barış 

Meleklerinin önünde duranlar, onları orada kaydedeceğiz. Onlar da bilinmelidir. 

Görüyorsunuz, böylece daha sonra onların uzak torunları gelip atalarına bakacaklar ve 



bazı insanlar atalarını Barış Melekleri arasında bulurken, diğerleri - şeytanın köleleri 

arasında, orada, karanlıkta mahzenlerde bulacaklar. Ama bu unutulmamalıdır. 

Biliyorsunuz, altşahsiyetleri devam ettireceğiz ve Melekleri öveceğiz. Bu harika değil 

mi? 
 

Tatiana: Biliyor musunuz, bu adaletin galip geleceği anlamında çok güzel bir 

çağrışım. Ve aslında insanların Yaratıcı Toplumu inşa etmesini engelleyenler, bu 

öldürücü tüketimci formatı geliştirenler, o zindanda tekrar hapsedilecekler. 

 

İgor Mihayloviç: Orada olmalılar. Bizi 6,000 yıldır karanlıkta tutuyorlar ve 

kurtulabileceğimiz son günlerimizde de bunu yapmaya devam ediyorlar, ama yine de 

bizi karanlıkta tutmaya, köleliğin karanlığına sürüklemeye devam ediyorlar ve basit 

şeyleri anlamıyorlar. Dünyanın yok olmaya mahkûm olduğunu anlamıyorlar. Bu 

insanların tıpkı geçmişte olduğu gibi mahzenlere ve zindanlara sürülerek liyakatları ile 

ayırt edilmeleri gerekmez mi? Öyle olmalı. 

 

Size basit bir örnek vereceğim. Bir kasaba var, küçük bir kasaba. Katılımcılarımız bir 

proje ile küçük bir yerel gazetenin editörüne yaratıcı projeyi ve Küresel Kriz 

konferansını destekleme talebiyle geldiler. Ve onlara söylediği şey beni çok şaşırttı. 

Onlara dedi ki, "Arkadaşlar, Küresel Kriz yanlış isim. Kasabamızda kimse sizi 

desteklemez ve kimse sizin hakkınızda bir şey yayınlamaz. Bu tür şeyleri 

yayınlamamız yasak," diyor editör. "Yasaklıyız. Başlığı daha yumuşak ve dolambaçlı 

bir şeyle değiştirin, o zaman belki." 
 

Bu tür editörler ve onlara emir verenler, tüm insanlığın onları daha sonra görmesi ve 

neredeyse hayatlarını kimin sayesinde kaybettiklerini görmeleri için sonsuza dek 

mahzenlere yerleştirilme onurunu hak eden onurlu anti kahramanlar olmayı hak 

etmelidirler. Bu adil. Herkes hak ettiğini almalıdır. Neden? Çünkü çok az zamanımız 

kaldı. Ve bu noktada herkes kiminle olduğu konusunda sınanıyor - Tanrı ile, 

insanlarla, onurla, vicdanla ya da özür dilerim, şeytanın kölesi. Her şey basit ve her şey 

çok dürüst. 
 

Tatiana: Ve her şeyi değiştirmek için muazzam bir şans var, İgor Mihayloviç. 

Biliyorsunuz, videolardan birinde neredeyse 8 milyar kişi olduğumuzu söylemiştik 

(İgor Mihayloviç: Şimdiden 8 milyar kişiyiz) ve bugün itibariyle 8 milyardan fazla 

kişiyiz. Bunun tüketimci format için büyük bir sorun olduğunun ve Yaratıcı Toplumda 

her şeyi tam olarak değiştirmek için muazzam bir şans, muazzam fırsatlar ve insan 

potansiyeli olduğunun farkındayız. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama Yaratıcı Toplum için bunlar çok az insan. 8 milyar 

nedir arkadaşlar? Hiçbir şey. Yaratıcı Toplum'da 50 milyar bile çok azdır. Çünkü bu 

gezegen çevreye zarar vermeden çok sayıda insanı besleyebilir. Biz bu dünya ile ortak 

yaşam içinde yaşamalıyız, o zaman dünya da bizimle ortak yaşam içinde yaşayacaktır. 

Öyle değil mi? 

 

Dolayısıyla dostlarım, Yaratıcı Toplumu inşa etmeliyiz. Ve genel olarak şunu 

söylemek istiyorum, dostlarım, korkmayı bırakmanın zamanı geldi. O gölgelerden 



çıkmalısınız. Işık Melekleri olmalısınız. Bu gezegende Cennet'i daha hızlı inşa 

edebilmek için Barış Meleklerine ihtiyacımız var. Unutmayın, bunu yapabiliriz. Her 

birimizin seçme özgürlüğüne sahip olduğumuzu hatırlayın ve başkalarına da söyleyin. 

Yaşamayı ya da ölmeyi seçecek olan bizleriz. Ve neyi seçeceğimiz her birimize 

bağlıdır. Her birimize. Eğer doğru seçimi yaparsak, eğer bu dünyada şeytanın köleleri 

değil de Işık Melekleri hüküm sürerse, dünya ebedi olacaktır. O yüzden dostlar, 

birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim İgor Mihayloviç!  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Burada olduğunuz için teşekkür ederim.  
 

 

 


