
KERBERUS'UN KARA LEKESİ 

 

Günümüzde pek çok şey, kelimenin tam anlamıyla herkese ve her şeyden önce de 

insanların meydana gelen doğal süreçleri bilmesine ve bu konuda bilgilendirilmesine 

bağlıdır. Boş bir odanın kapalı kapısını çalmaya değmez. İnsanların sizi duymaya hazır 

olduğu bir yerde kapıyı çalmak daha iyidir. 

 

Modern zamanların atmosferik anomalileri. Kırmızı parıltılı kuzey ışıkları. Kırmızı 

parıltılı ışık sütunları. Okyanusun gizemi (Bermuda Şeytan Üçgeni örneği). Türbülans 

bölgeleri. Bunlar ve daha pek çok şey allatra.tv'de İgor Mihayloviç Danilov'un 

katılımıyla "Cerberus'un Kara Lekesi" videosunda tartışılıyor. 

 

 

#magneticanomalies #worldstars #weatheranomalies 

 

Forum "Global Crisis. Our Survival Is In Unity" https://creativesociety.com/global-

crisis-our-survival-is-in-unity  

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-

gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB  

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, konuşmamıza aşağıdaki olayla başlamak istiyorum. 

Geçtiğimiz günlerde Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda politikacılar, 

iş dünyasının seçkinleri, bilim insanları ve aktivistler küresel sorunları ve çözüm 

yollarını tartışmak üzere bir araya geldi. Bize önümüzdeki on yılın çalkantılı, belirsiz 

ve benzersiz olacağını öngörüyorlar. Temel olarak, onların öngörüleri olmasa bile, 

herkes kötü bir şeylerin yaklaştığını hissediyor ve insanlar zaten bir tür sıkıntı 

beklentisiyle yaşıyor. 

 

Ancak forumda ilginç olan, ekonomik sorunlar ile kriz ve çatışmalara ilişkin konuların 

yanı sıra iklim felaketleri konusunun da ele alınmış olmasıydı. BM Genel Sekreteri'nin 

şu sözlerini alıntılamak istiyorum: "Her hafta yeni bir iklim korku hikayesinin ortaya 

çıktığı bir dönemde iklim felaketiyle flört ediyoruz." Ayrıca "tüm bu zorluklar 

birbiriyle bağlantılı ve zincirleme kaza yapan arabalar gibi üst üste yığılıyorlar" dedi. 

Ama en ilginç olan şey, tüm bunlardan çıkış yolunun ve çözümün ne olduğudur: BM 

Genel Sekreteri, "Mükemmel bir fırtınada mükemmel çözümler yoktur" dedi. "Ama 

hasarı kontrol altına almak ve mevcut fırsatları değerlendirmek için çalışabiliriz." 

Özetleyelim: sorunlar biriktikçe birikiyor; önümüzde eşi benzeri görülmemiş çalkantılı 

bir on yıl bizi bekliyor, ama mükemmel çözümler yok. 
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Bugünkü toplantımıza neden baştaki yönetenlerin toplantısının sonuçlarını tartışarak 

başlamak istedik? Çünkü Yaratıcı Toplum projesi çerçevesinde düzenlenen "Küresel 

Kriz. "Hayatta Kalmamız Birlik Olmakta" forumundan sonra. dünyada neler olup 

bittiğini gerçekten anlayan ve bütüncül bir resim görmeye başlayan çok sayıda insan 

ortaya çıktı. Bunlar, hayatta kalmamızın ve kurtuluş gemimizin aslında Yaratıcı 

Toplum olduğunu anlayan insanlar. Bunlar çevrelerindeki herkesi bilgilendirmek için 

acele eden insanlardır; tüm dünyadaki insanları bilgilendirmek için acele ediyorlar. 

 

Ve biliyorsunuz, başkalarını proje hakkında bilgilendirme yolculuğuna yeni başlayan 

insanların aklına gelen ilk fikir, herkese ulaşmanın gerekli olduğudur. Her şeyden önce 

politikacılara, bilim insanlarına ve Hollywood yıldızlarına ulaşmak gerekir. Aslında bu 

konuyu sizinle daha önce de tartışmıştık, ama bu konu bugün yine oldukça güncel hale 

geliyor. Bu kapıları çalmaya ve bilim adamlarına, politikacılara ve dünya yıldızlarına 

ulaşmaya değer mi, ki bu yıldızlar insanlara göründüğü kadarıyla bu bilgi dalgasını 

kesinlikle yakalayacaklar ve bu kadar geniş bir kitleye sahip olarak dünyadaki tüm 

insanlara bilgi aktaracaklar? Bunu yapmaya ve bunun için çok emin olmaya değer mi? 

 

İgor Mihayloviç: Safsınız; boş bir odanın kapalı kapısını çalmayın, böyle söyleyeyim. 

Genel olarak konuşursak, eğer bu konuya ciddiyetle yaklaşırsak, sonuçta insanlara 

defalarca fırsat verdik, diyelim ki bu ünlülere ulaşmaya çalışmak için, hepsini bir araya 

getirip "yıldızlar" diyebiliriz. Tamam mı? Bunlar arasında dünyaca ünlü politikacılar, 

çeşitli şovların yıldızları, süper kahramanlar ve benzerleri ve aynı zamanda bilimin 

yıldızları da var. İnsanları anlayabiliyorum ve düşünce tarzları da anlaşılabilir. Yine de 

bunun açıklanması gerektiğine inanıyorum ki insanlar zamanlarını ve enerjilerini boşa 

harcamasınlar ve en önemlisi de insanlar tarafından bir daha hayal kırıklığına 

uğratılmasınlar. Sadece net bir anlayış olmalı. 

 

Şöyle söyleyebilirim: dünyaya bakmalısınız... özellikle de şimdi, özür dilerim, 

önümüzdeki on yılın çalkantılı, sorunlu, iyi ve tüm bunların olacağı konusunda resmi 

olarak uyarıldığımız zaman, pembe gözlükleri çıkarıp dünyaya olduğu gibi bakmak 

daha iyidir - böylece bu dünyadaki öneminizi daha hızlı anlayacaksınız, deyim 

yerindeyse. Bu gerçekten böyle, tam olarak senin önemin, dostum, çünkü artık pek çok 

şey o yıldızlara değil, herkese bağlı. 

 

Biliyor musunuz, size şunu söyleyeyim: Gökyüzündeki yıldızlar bugün itibariyle 

kişisel yaşamınızı ne kadar etkiliyor? Esenliğinizi artırıyorlar mı? Size sadece 

ekonomik olarak değil, örneğin psikolojik olarak da destek oluyorlar mı? Ve genel 

olarak, sizi daha sağlıklı ya da daha güçlü kılıyorlar mı? Size ne veriyorlar? Bazen 

güzelliklerini sadece iyi bir ruh halinde ve iyi bir havada dışarı çıktığınızda paylaşırlar 

ve uygun koşullarda gökyüzüne bakabilir, gökyüzündeki o noktalara hayran 

olabilirsiniz, hepsi bu. Yani tüm bu dünyevi yıldızların insanlığa benzer faydaları var. 

Dahası, biz onlara hizmet ediyoruz. Onlar bizim rahatlamamıza ve deyim yerindeyse 

kendimizi yüceltmemize izin vermezler. 

 

Oysa genel olarak böyle ifade etsem de, birçok insan kendi sorumluluğunu o ünlülerin 

üzerine yıkmaya çalışarak gerçekten çok hata yaptı. İnsanlar anlaşılabilir. Bir insan bir 



şekilde tüm dünyayı bilgilendirmek ister ve bunu gerçek olanaklarına dayanarak 

yapmaya çalışır, yani sıradan bir insanı kastediyorum. Hayal edelim: geleceğin tüm 

kabusunu anlayan bir insan, gerçekten bir şekilde kendini, yakınlarını ve sevdiklerini 

ve aynı zamanda gezegeni kurtarmak istiyor, çünkü başka türlü işe yaramayacak. Peki, 

ne gerekiyor? Eyleminin bir tür dalgaya neden olması gerekiyor, bilirsiniz, 6 el 

sıkışma gibi: bir kişiye söylersiniz ve o altı kişiye daha söyler, bu altı kişinin her biri 

başka altı kişiye söyler ve bu böyle devam eder. Suya bir taş atarsınız ve daireler 

oluşur ve taş ne kadar büyükse, ne kadar güçlü atarsanız, ne kadar yüksekten atarsanız, 

o kadar çok daire oluşur ve eğer çok büyük değilse, deyim yerindeyse bir gölün 

kıyılarına kadar ulaşırlar. Ama arkadaşlar, bir gölde dalga oluşması için taş atmak 

başka bir şeydir, asfalta taş atıp dalga oluşmasını beklemek başka bir şeydir. 

 

Açıklayacağım. Hala pembe gözlükler takan herkes için basit bir örnek. Örneğin, 

düşünün: bir kişinin 5.000 doları var, artı, bunun da ötesinde, gerçek iklim durumunu 

öğrendi ve kendisini neyin beklediğini gerçekten anlıyor. Bu parayı, 5.000 doları 

biriktiriyordu, tatile gitmek istiyordu, ama dünyayı kurtarmanın sadece dinlenmekten 

çok daha önemli olduğunu anladı, böyle söyleyelim. Yani normal, aklı başında ve 

sorumluluk sahibi bir insan. 

 

Mevcut duruma göre ne yapar? Sıradan bir insan olarak mümkün olduğunca çok insanı 

nasıl bilgilendirebileceğini düşünmeye başlar. Ama bütün mesele şu ki, bütün bu 

dünyayı kurtarabilmemiz için Yaratıcı Toplumu inşa etmemiz gerekiyor, gerçek bilim 

insanlarına aynı masaya oturma fırsatı vermemiz gerekiyor ve açık, dürüst, tam 

tedarikle, mümkün olan tüm kaynaklarla, onlara kendilerini kanıtlama fırsatı vermemiz 

gerekiyor, sıfırdan değil, zaten iyi bir temel var. Sadece bunu tamamlamaları gerekiyor 

- ve hepsi gerçek hale gelir. Öyle değil mi? 

 

Yani mantıklı bir insan her şeyi anlar, ama sadece 5,000'i vardır. Örneğin 5 milyarı 

olsaydı, gider birkaç kanal satın alır, yozlaşmış gazetecileri alır, onlara para verirdi ve 

onlar da sabahtan akşama kadar olması gerektiği gibi konuşur ve gerçekleri anlatırlardı 

- gerçekte yapmaları gerekeni. Ama onun 5 milyarı yok, 5 bini var. İnsan mantıken bu 

bilgiyi kime söyleyebileceğini değerlendirir, böylece tüm dünyaya anlatırlar - ünlüler, 

herkes onları dinler, televizyonda bedava gösterilirler. Öyle değil mi? Bu ilginç değil 

mi? (Tatiana: Evet, mantık tam olarak bu.) Mantık. Hangi ünlüler? Birincisi bunlar 

politikacılar, ikincisi süper kahramanlar, şov yıldızları ve benzerleri. Üçüncüsü ise 

büyük isimlere sahip sözde gerçek bilim insanları, hepsinin arkasında bir duvar dolusu 

meziyetleri ve diplomaları var. Öyle değil mi? Onlara dua edebilirsiniz, ki birçok insan 

gerçekten de bunu yapıyor. 

 

Bir insan bunu nasıl yapabilir? Dünyada böyle ciddi bir durum var. Onlara bir mektup 

yazabilir! Eğer bir e-posta ya da sohbette bir yerde bir mesaj yazarsa, bunu ciddiye 

almazlar. Ama ciddi bir şekilde her şeyi olduğu gibi bir mektupta belirtir ve onlara 

gönderirse - onlara ulaşacak mı? Mektubu alacaklar, okuyacaklar ve ilham alacaklar. 

Böylece, insanlara göndereceği 5.000 mektup için 5.000 dolar harcar ve bunları insan 

Olimpos'umuzdaki en parlak beş bin ünlüye gönderir ve oturup asfalta atılan taşlardan 

dairelerin ortaya çıkmasını bekler. Asla ortaya çıkmayacaklar. Neden? 



İşte en acı ve en üzücü olan da bu dostlarım - onlardan asla yapmayacakları şeyleri 

beklememelisiniz. Harekete geçecekleri tek zaman, bir seçim talebi olduğu zamandır 

(bu politikacıları ilgilendiren bir durumdur). Çok sayıda insan, deyim yerindeyse 

izleyiciler, bu konuda konuşmaya başladığında ve bu dalga dünyayı sardığında, ünlüler 

de bu konuda konuşmaya başlayacaktır, yani dalgayı desteklemek için, kendilerini 

tanıtmak için, bilirsiniz, yükselen dalga üzerinde, öyle söyleyeyim. Bilim adamları, 

hiçbir çıkış yolu kalmadığında konuşmaya başlayacaklar çünkü değersizliklerini, 

yanıldıklarını kabul etmek zorunda kalacaklar, çünkü tamamen farklı bir hikaye 

anlattılar. Ama bu nasıl olur, onlar profesör, dünya çapında akademisyenler, birçok 

ödülün sahibi, çok sayıda muazzam burs alan kişiler ve yanılmışlar, bunu kabul etmek 

çok zor. 

 

Ve burada deyim yerindeyse nüanslar var ve oldukça ciddi nüanslar var. Anlamanız 

için söylüyorum, arkadaşlar, gerçekte ne politikacılar ne de şovmenler (üst düzey 

politikacıları ve gerçek ünlüleri kastediyorum) biz kendimiz belli bir ölçeğe gelene 

kadar hiçbir şeyi bedavaya yapmazlar. Neden? Aslında bu konuda konuşmak çok zor, 

hiç hoş değil ama gerçek şu ki bu süper starlar, ister siyasette ister şov dünyasında 

olsunlar, insanlardan nefret ediyorlar, empati duyguları çok zayıf, aslında bir anlamda 

sosyopatlar. Bazıları onları haklı çıkarabilir, "İnsanlardan bıktılar, paparazziler var 

(Tatiana: Onlara karşı bu kadar artan ilgi), ilgi, evet ve diğer her şey. Ama bu bir 

yalan olacaktır. Neden mi? Çünkü onlar tamamen bizim ilgimize bağlılar. 

 

Basitçe ifade edeceğim: bir yıldız yükselişe geçtiğinde, ilgi odağı olmak için her şeyi 

yapar; aynı sıradan insan yükselmeye başlar, insanlar onu tanımaya başlar ve böylece 

kendini her yerde insanlara tanıtır, bu hem politikacılar hem de yıldızlar için geçerlidir, 

temelde hepsi yıldızdır, ister gösteri dünyasında ister politikada olsunlar. Ama bir kez 

başımıza tırmanıp orada sıkıca oturduklarında, bizden gerçekten nefret ederler. Neden 

nefret ederler? Çünkü bizim ilgimize bağımlıdırlar, tamamen ve bütünüyle bizim 

"evet" ya da "hayır"ımıza bağımlıdırlar. Ve bu noktada, üzgünüm, içlerindeki insani 

olan her şey biter. Bu oldukça ciddi bir durum. Bu konuda büyük araştırmalar 

yapılmıştır. Empatide azalma, anlamada başarısızlık ve diğer her şey var, yani 

kelimenin tam anlamıyla sosyopat oluyorlar. 

 

Tatiana: Yani, ortaya çıktığı üzere, bilinç bağımlı olduğu kişilerden nefret eder. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bir şeye bağımlıysak, ondan bir şekilde kurtulmaya 

çalışırız, ama ondan kurtulamazsak (çünkü kurtulursak düşer ya da ölürüz), ondan 

nefret ederiz. Bilirsiniz, sizi hayatta tutmak için verilen bir elektrik şoku gibidir. 

Bundan korkar ve nefret edersiniz ama yaşamaya devam etmek için bunu yapmaya 

devam edersiniz. İşte onlar böyle koşullar altındalar. Ama bu vakayla ilgili en ilginç 

şey ne biliyor musunuz? Bunu deneyimliyorlar, bunu hissediyorlar ve anlıyorlar ama 

bunu asla kabul etmiyorlar. Hatta bunu kendilerine bile itiraf etmekten korkuyorlar. 

Çevrelerinde sıradan insanlar hakkında nasıl konuştuklarını dinlerseniz, sonuçta onlar 

elit, onlar zirvede, biz ise onlar için biyolojik atık, biyokütleyiz, deneyler için 

maymunlar seviyesindeyiz. Sonuçta bu doğru. Yoksa öyle değil mi? Yanılıyor 

muyum? Maalesef öyle arkadaşlar. Bunun pek çok nedeni var. Ve asıl neden siz ve 



biziz: insanlara bizim üzerimizde güç veriyoruz, daha sonra ortaya çıkıp gerçeği 

söylemek için bizden milyonlar talep edenlere dikkatimizi bahşediyoruz. Bu bir 

paradoks değil mi? Suçlu kim peki? Aptallığımız. Daha akıllı olma zamanı, büyüme 

zamanı. İklim ise, evet, acımasız. 

 

Bu yüzden süper starlar bu projeleri sevmiyorlar ve bir seçim talebi olana kadar, yani 

tüm dünya, halk kitleleri bunu talep edene kadar onlar hakkında konuşmayacaklar. Ya 

da basit bir örnek verebilirim. Örneğin, bir politikacı belli bir bölgeden seçiliyor ve 

tüm bölge Yaratıcı Toplumu tam ve eksiksiz olarak destekleyen kişiye oy vereceğini 

söyleyene kadar, o politikacı asla Yaratıcı Toplumu desteklediğini söylemeyecektir. 

Bu işler böyledir. 

 

Yıldızlar, süper kahramanlar... Şimdi ne tür süper kahramanlardan bahsedebiliriz Allah 

aşkına? Artık bir gerçekle karşı karşıyayız: Hollywood setlerinde defalarca dünyayı 

mümkün olan her şeyden kurtaran süper kahramanlar (filmlerde bize bunu gösterdiler), 

aslında daha kısa bir süre önce bir sel şeklinde üzerlerine düşen kerberustan  tahliye 

edilmek için kendileri yardım istediler. Sonuçta bunu herkes gördü. Bu arada, kısa bir 

süre önce, insanlar onlara mektup yazıp gelmelerini istediklerinde, bazıları kişisel 

olarak değil (ne de olsa çok önemli ve gökseller) ama yapımcıları ve yöneticileri cevap 

verdi ve 'evet, yıldızımız size gelecek ve ne isterseniz söyleyecek' dediler ve altı sıfırlı 

bir fiyat verdiler. Tüm bunların ne kadar insanlık dışı olduğunu bir düşünün. 

 

Ve tüm bu sahte kahramanlar aslında sadece filmlerdeki ekranlarda birer kahraman. 

Ama gerçekte, gerçek hayat onlara dokunduğunda, bu konuda bağırmaya başlayan ilk 

onlar oldu. Evet, birçok kişi şöyle diyebilir: "Ama nasıl yani, hayırsever vakıflar 

kuruyorlar, insanlara çok yardım ediyorlar. Ama dostlarım, bunların hepsi sadece 

resim. Hayırsever vakıflar, o ünlüler onlardan faydalansın diye kuruluyor. Böylece 

gazetecilere birkaç kuruş harcayarak kendilerini bir kez daha tanıtıyorlar ve çok şey 

yaptıklarının reklamını yapıyorlar. Ayrıca, tüm bu vakıflar vergilerden ve daha birçok 

şeyden tasarruf etmeye yardımcı oluyor. Olgun bir şekilde bakın, dünyaya olduğu gibi 

bakın. 

 

Tüm süper starlar ve süper zenginler, eğer gerçekten insan olsalardı, uzun zaman önce 

gerçeği söylüyor olurlardı. Sonuçta herkes her şeyi biliyor, herkes her şeyi anlıyor, şu 

anda neler olup bittiğini. Şu anda gerçekten olan şey... "kanunsuzluk" desem, onu bile 

diyemiyorum, kelimenin tam anlamıyla aptallık. Peki umutları neye bağlayacağız? Ve 

kime? Zaman ve enerji harcamak için mi? 

 

Bilim insanlarını ele alalım. Görünüşe göre biz, dünyanın dört bir yanından gelen 

sıradan gönüllüler, bu sorunla - iklimle ya da başka bir şeyle - ilgilenmemeliyiz, en iyi 

ihtimalle bilim insanlarına yardım etmeliyiz. Ama kusura bakmayın dostlar, 1996'da 

güvenecek kimse olmadığını anladık ve bunu kendimiz yapmaya başladık. Her şeyi 

kendi başımıza incelemeye başladık, evet, birçok bilim insanı bizimle çalıştı, gerçek 

bilim insanları elbette, sahte olanlar değil ve birçoğu gerçekten yardımcı oldu ve hala 

yardımcı oluyor. Ama ünlü bilim insanlarının ana kitlesi, nasıl desem, size basit bir 

örnek vereceğim. 



Elli ya da yetmiş kitap yazmış insanlar var. Bazı kitaplara yer bulmayı başarmışlar, 

öğrencilerine okutmuşlar ve öğrenciler bu kitaplarla çalışmak zorunda kalmışlar. Ama 

bunlar tüm cephaneliklerinden sadece birkaç kitap. Diğer kitaplara gelince, bizden - 

gönüllülerden - başka kimse onları okumadı, yazarların kendileri bile. Bu bir dil 

sürçmesi değildi, yazarların kendileri bile bu kitapları okumadı. Bu doğru. Onları 

"çılgın sayıda", 20 ila 30 kitap yayınladılar, alışılageldiği üzere kütüphanelere 

koydular ve onlar pek çok bilimsel eserin yazarı. 

 

Eğer şüpheleriniz varsa, kitaplarını alın, okuyun, araştırın. Ama tek bir kitap almayın, 

popüler bilim insanlarının aynı konudaki bir düzine kitabını alın, ekonomi ya da 

volkanoloji olması fark etmez, onları karıştırın ve bu saçmalığa bakın. Burada ne tür 

bir öğrenilmişlikten bahsedebiliriz? Basitçe bir soru ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız, 

verimlilikleri, özellikle de iklimbilimcilerin ya da kimi alırsak alalım: volkanologlar, 

sismologlar... kimi alırsak alalım, verimlilikleri sıfırdır. 

 

Dürüstçe söyleyin bana, kaçınızı bir volkanik patlama olacağı konusunda önceden 

uyarmayı başardılar? Hiç birinizi. Sizi tehdit eden herhangi bir deprem konusunda sizi 

en az bir kez uyardılar mı? Sizi önceden uyardılar mı? Öğrendikleri tek şey tsunamiler 

hakkında uyarmak, ama onlar da her zaman gelmiyor. Ve bir sorum var: beyler, siz 

aslında bilim insanlarısınız, insanları gelmeyen bir tsunami konusunda uyarıyorsunuz. 

Bu nasıl olabilir? "Her ihtimale karşı kaçmak kesinlikle daha iyidir." "Ama öngörüde 

bulunamazlar, sonuçta..." - durun, öngörüden bahsetmiyoruz, bilimsel gerçeklerden 

bahsediyoruz. 

 

İklim. Bize anlattıkları şey - teorilerinin hiçbiri işe yaramadı. Neden? Korkmayalım 

diye bizi sistematik olarak kandırıyorlar mı, yoksa ne? Ama bu bir hayat meselesi. 

Aslında bu sadece havanın kötüleşmesi, bu yıl hasat yapılamayacak olması meselesi 

değil, tüm insanlığın hayatta kalması meselesi. Bir düşünün: forumdan sonraki 2 ay 

içinde 50'den fazla volkanik patlama oldu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani, bu ciddi 

bir durum. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor: Eğer volkanlar çok kısa bir süre 

içinde faaliyetlerinin bu aşamasına ulaşırlarsa... 

 

Tatiana: Ve bunların kaç tanesini insanlar bilmiyor... 

 

İgor Mihayloviç: Kaç tanesi su altında ve benzeri. Ve genel olarak konuşmak 

gerekirse, volkanoloji ve sismoloji gibi iklimle ve bu tür jeo-süreçlerle ilgili olan bu 

bilim, deyim yerindeyse, tarot kartlarını okumak gibidir. Bana öyle geliyor ki, falcılar 

daha isabetli olur. Gerçekten de öyle. 

 

Ve tüm bunlar için, iklimle mücadeleden başlayıp bu uzmanları finanse etmeye kadar 

geçen süre zarfında ne kadar para harcandı? Bana öyle geliyor ki, bu fonlar hayaletleri 

incelemek için harcansaydı, diyelim ki onları incelemek isteyen insanlar tarafından, 

hayaletleri incelemek için ciddi bir enstitü açarlardı, değil mi? Ve ciddi insanlar, 

gerçek bilim insanları, şüphecilikle de olsa, inançsızlıkla da olsa, bu konuya bilerek ve 

kapsamlı bir şekilde yaklaşırlardı, bence sadece hayaletleri bulmakla ve varlıklarını 

kanıtlamakla kalmazlar, aynı zamanda onları o kadar analiz ederlerdi ki (Tatiana: 



Sınıflandırırlardı), onları sınıflandırırlardı, evet, tüm kavramlara göre, deyim 

yerindeyse. Bu doğru değil mi? Bu kulağa çok saçma geliyor. Ama bu durumda bize 

en azından hayaletler hakkında bilgi verirlerdi, oysa bu durumda yararlı hiçbir şey 

söylenmiyor, gerçekten hiçbir şey. 

 

Bilim nedir? Bu noktaya yaklaşalım: bilim hepimizin hayatını iyileştiren, hayatlarımızı 

daha güvenli ve daha iyi hale getiren şeydir; bize sağlık veren şeydir. Değil mi? İşte 

bilim budur. Basit bir soru: Bilim bize ne verdi? Bize uçakları verdi, böylece 

uçabiliyoruz. Bilim bize başka ne verdi? Mikrodalga fırınlar, böylece sabahları 

sandviçleri ısıtabiliyoruz. Bu gerçekten kötü mü? Bu harika bir şey. Bilim bize şu anda 

sizinle konuşma fırsatı verdi. Bu kötü mü? Bu harika. 

 

Ama iklimle mücadele ve en ciddi, ölümcül depremleri ve patlamaları tahmin etme 

konusunda bilim bize ne verdi, dürüst olmak gerekirse? Sıfır. İklim konusundaki tüm 

vaatleri, "bunu durduracağız, üstesinden geleceğiz", bize verdikleri tek şey çeşitli 

çiftçiler, emtia üreticileri ve benzerleri için muazzam ekonomik sorunlar. 

Biliyorsunuz, bu bir manipülasyon aracı gibi ve aslında rekabetin, yani rekabetin 

bastırılması, bunu adlandırmanın başka bir yolu yok. Bazı şirketlere kota 

uyguladıklarında ve bu şirketler bununla başa çıkamayıp üretimlerini sınırlamak 

zorunda kaldıklarında... Bu arada iklim daha da kötüleşiyor. Peki tüm bunların anlamı 

ne? Basit bir soru. 

 

Ayrıca, aynı bilim insanları dünyanın dört bir yanından Yaratıcı Toplum platformunda 

bir araya gelen gönüllülere karşı neden bu kadar olumsuz bir tutum sergiliyorlar? Bu 

çok basit, arkadaşlar: bizim söylediklerimiz gerçekleşiyor. Onların söyledikleri 

gerçekleşmiyor, çünkü ne bilgileri ne de anlayışları var. Oysa bizler, özür dilerim, bir 

anda ortaya çıkmış rakipler gibiyiz; kimse bize fon sağlamıyor, destek olmuyor, ne 

devlet ne de herhangi bir ciddi kurum ya da kuruluş; sübvansiyon yok, hibe yok, hiçbir 

şey yok. Aynı zamanda, size söylediğimiz ve söylemeye devam ettiğimiz her şey 

doğru bir şekilde gerçekleşiyor. 

 

Tatiana: Bir de şöyle bir nokta var İgor Mihayloviç, bilim insanlarıyla ilgili 

söylediniz, birisini aptal yerine koyduğunuzda o kişi bu arka plana karşı daha akıllı 

hale geliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğal bir süreç. Şöyle diyelim, herhangi birimiz 

muhatabımızdan daha aptal olduğumuzu hissedersek ne yapmalıyız? Ona aptal diyerek 

karşılık veririz. Öyle eğil mi? 

 

Tatiana: Bilim insanlarının yaptığı bu. 

 

İgor Mihayloviç: Ama özellikle de iki kişi bir araya geldiğinde ve üçüncü kişi 

hakkında tartışırken, o kişi ikisinden de daha zekidir. Ne diyecekler? "O bir aptal, nasıl 

bir şey anlayabilir ki?" - Ve hemen kendilerini daha iyi hissederler, çünkü birbirlerinin 

gözünde birine aptal diyerek daha akıllı hale gelmişlerdir. Tam olarak aynı şekilde, 

bizler, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, gönüllüler, bu bilim insanlarının 



incelemesi gereken şeyleri onlarca yıldır ciddi bir şekilde inceleyenler, bu bilim 

insanları bize aptal diyor, hiçbir şey bilmediğimizi ve hiçbir şey anlamadığımızı 

söylüyorlar. Her şeyin çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Bunun için de volkanik bir 

kayayı alıp "Bu bir taş" demeniz gerekiyor. Ve en ilginç şey ne biliyor musunuz? Pek 

çok insan, volkanlar hakkında bir şeyler söyleyen ve volkanolog olduğunu iddia eden 

bir bilim adamının elinde bir taş görüyor ve bu insanları hemen etkiliyor. Ama 

dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan bu taşın nelerden oluştuğunu ve neden 

oluştuğunu moleküler düzeyde, hatta daha derin bir düzeyde konuşuyor, derinlemesine 

inceliyor ve biliyorsa, bu taşı elinde tutan bilim adamının ne hakkında en ufak bir fikri 

olmadığını bilirler - bu etkileyici değildir. 

 

Tatiana: Bu bilim adamının şeker volkanları üzerinde, şeker volkanları modelleri 

üzerinde yaptığı çalışmalar, evet. 

 

İgor Mihayloviç: Deneyler yapıyorlar ve reaksiyonları gözlemliyorlar. Aslında 

yetişkinlerin, özür dilerim, şekerden volkanlar yaratıp bu süreçleri incelemeleri 

tamamen saçmalık. 

 

Tatiana: Magmanın nasıl davrandığını. 

 

İgor Mihayloviç: Bana söyleyin, komik değil mi? Yetişkinlerin çocuk oyunları 

oynayıp akıllıymış gibi davranmaları çok gülünç. Neden? Çünkü gerçekte o volkana 

tırmanamazlar. Aslında Dünyamızın nasıl düzenlendiğini bile tam olarak bilmiyorlar, 

her şey tahminlere dayanıyor, her şey yaklaşık. Oysa olan şey, özür dilerim, doğru bir 

matematiksel modeldir. Yarın ne olacağını kesin olarak belirlemek mümkün ve ne 

yazık ki yarın olacak. Bilim insanlarının üzerinde çalışması ve bizi en az 10 yıl önce 

bu konuda uyarması gereken şey buydu. 

 

Ama insanları bu konuda uyardığımızda aptal gibi göründük. Neden biliyor musunuz? 

Çünkü gönüllülerimiz çeşitli uzmanlık alanlarından insanlar. Volkanoloji üzerine 

eserler okuyan çevirmenlerimiz var, özür dilerim, bu işle uğraşan insanlarımız var... 

işleri yemek yapmak, onlar aşçı, mükemmel aşçılar, ama tamamen farklı bir şeyle 

uğraşıyorlar, Yaratıcı Toplumu tanıtmakla uğraşıyorlar. Anlıyor musunuz? Herkes 

eğitimini aldığı işi yapmıyor. Ama en ilginç olan ne biliyor musunuz? Ortaya harika 

bir şey çıkıyor. 

 

Tatiana: Sadece süper. 

 

İgor Mihayloviç: Ve bu harika çünkü bizden çok var ve çünkü biz insanız. 

 

Tatiana: Çünkü bunu içtenlikle yapıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Ve içtenlikle. İnsanların sahip olduğu coşkuya bilim insanlarının da 

sahip olması iyi olurdu. Bizim coşkumuza gelince, bu aynı zamanda yaklaşmakta olan 

ve şimdiden gerçekleşmekte olan durumu, yanılsamalar olmadan ve pembe gözlükler 



takmadan gerçekten anlamamızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden coşku duyuyoruz, 

sadece yaşamak istiyoruz. Sorun da bu. 

 

Ve bir çıkış yolu olduğunu bilmemiz de bize coşku veriyor. Bu aynı zamanda ciddi bir 

şey. Bu, en azından yaşam için savaşmayı, gezegen için savaşmayı, gezegenimizin bu 

immün yetmezlik virüsünü tedavi etmeyi, dahası güneş sisteminin küresel salgını 

sırasında onu gerçekten tedavi etmeyi birleştirir, bir araya getirir ve teşvik eder. 

Sadece diğer gezegenlerde neler olduğuna bakın - aynı şey. Bu küresel bir salgın. Oysa 

onlar bize böyle bir şeyin olmadığını, olamayacağını söylüyorlar. 

 

Tatiana: "Her şey normal." 

 

İgor Mihayloviç: Her şey normal. Ama bu normları her seferinde bugün olanlara 

uyacak şekilde değiştiriyorlar. Eğer 10 yıl önce bir norm varsa, şimdi, özür dilerim, 

tamamen farklı bir norm var, çok daha kötü. Ve "bu normaldir, böyle olması gerekir" 

diyorlar. Bu gerçekten üzücü. Ama boş verin, biz pes etmiyoruz. 

 

Yaratıcı Toplum olarak, dünyanın dört bir yanındaki gönüllülerden oluşan bir hareket 

olarak birlikte tanımladığımız ve anlattığımız tahmin gerçekleşiyor. Ne yazık ki 

matematiksel modelimiz bugün itibariyle kesinlikle doğru. Ama sorun ne biliyor 

musunuz? Sorun şu ki, bunu bir şekilde çürütmeye çalışıyorlar, bir şekilde bunun 

olamayacağını söylemeye çalışıyorlar, ama gerçekte, biz şahsen herkesten daha fazla 

bunun olmamasını istiyoruz, biz, Yaratıcı Toplum gönüllüleri, bunun ne kadar ciddi 

olduğunu ve neye yol açtığını anlayanlar, biz herkesten daha fazla yanılmak istiyoruz. 

Ama ne yazık ki her geçen gün bunun tersini doğruluyor, hep birlikte çok akıllı 

olduğumuzu ve her şeyi çok iyi hesapladığımızı doğruluyor. Ne yazık ki. Bilim 

adamlarımızın ve politikacılarımızın beklediği gibi, bir hata ortaya çıksa ve her şey 

kendiliğinden düzelse ve gezegenimizin bağışıklığı her şeyi kendiliğinden düzeltse 

daha iyi olurdu. Öyle değil mi? Düzelmeyecek. Neden? 

 

Basitçe ifade edeceğim: çünkü bugün gezegenimizde PIV - gezegensel immün 

yetmezlik virüsü - adı verilen bir hastalık var. Ne yazık ki bu hastalık küreseldir. Ve ne 

yazık ki, bağışıklık sistemimiz aslında o kadar engellenmiş ve o kadar yetersiz ki, 

bunu kendimiz yapmadığımız sürece kısa vadede iyi bir şey beklememeliyiz, dostlar. 

Uzun vadeye gelince, buna sahip değiliz. Dolayısıyla istesek de istemesek de kimseye 

bel bağlamamalı, kendimiz çok çalışmalıyız ki hepimiz tam da bunu yapıyoruz. Ve 

bunun için çok teşekkür ederim dostlar, sadece neler olup bittiğini anlamakla 

kalmıyor, aynı zamanda günümüzün tüm zorluklarına aktif olarak direniyor ve diğer 

insanları Yaratıcı Toplum hakkında bilgilendirmeye devam ediyorsunuz. 

 

Gerçekten bir araya gelmemiz gerekiyor. Birlikte bunu başarabiliriz. Bir çıkış yolu var. 

Ama, diyelim ki, bu yolu tüm gezegene ve siz ve biz de dahil olmak üzere bu 

gezegendeki tüm canlı varlıklara sadece bir araya geldiğimizde gösterebileceğiz. İşte 

bu noktada çok çalışmamız gerekiyor. Ve kimseye güvenmemeliyiz dostlarım. Az 

önce size sosyopatlara, egoistlere ve narsisizmden muzdarip insanlara güvenmenin 



neden boşuna olduğunu kısaca açıkladım... onlara güvenmemelisiniz. Bunlar gerçekten 

de nadir istisnalar dışında neredeyse herkese uyan teşhislerdir. 

 

Ama bana dürüstçe söyleyin, bu istisnaları forumlarımızda gördünüz mü? Yağmurdan 

kaçan yıldızlar ve süper kahramanlar bizi destekliyor mu? Kerberus sadece arka 

bahçelerine göz attı ve tüm bu milyarderler şehri, süper kahramanlar şehri tahliye 

edilmeye başlandı. Onlara bir sorum var: Neden süper güçlerinizi ve milyarlarınızı 

kullanıp Kerberus'u durdurmadınız? Yapamazsınız, değil mi? Dinlediğiniz bilim 

insanlarını arayın ve bırakın onlar durdursun. Biz, sıradan insanlar bunu yaparken sizi 

izleyeceğiz. Sorun şu ki, kerberus sadece onlara gelmiyor. Sorun şu ki, bize de geliyor. 

Ve biz onlardan çok daha fazla acı çekiyoruz. Ama kerberus iyi ve kötü insan arasında, 

zengin ve fakir arasında, diyelim ki empati özürlü bir egoist ile iyi ve gerçek 

gönüllüler arasında ayrım yapmıyor - sorun bu. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz İgor Mihayloviç, iklimde neler olduğunu doğrulayan, 

raporla onaylanan ve forumdaki bilim insanlarının söylediği her haberin ne kadar acı 

ve trajedi ile algılandığını biliyorum. Bilyorsunuz, o bilimsel yayınlarda bilgi ararken, 

ne bileyim, 'balinalar yine kıyıya vurdu' ya da 'kuzey ışıkları bugünlerde ne kadar 

çarpıcı güzellikte', 'ne güzel ışık sütunları' gibi bilim insanlarının yorumlarıyla 

karşılaştığımda, bu insanların deyim yerindeyse 'yetkinliğinden' ürküyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, nasıl bir yetkinlikten bahsedebiliriz? Işık sütunlarını 

ele alalım. Bunları okuyorsunuz, deniyor ki kristaller var, ışığı yansıtıyorlar vesaire ve 

o sütunların şeklinde oluşuyorlar. Bu açık, güneş yüksekte, çoğunlukla sütunlar gün 

batımında ya da gün batımından sonra ortaya çıkıyor. Güneş parlıyor ve kristallerin 

oluştuğu ve ışığı yakaladığı yer burası, bir lazer ışını gibi yeryüzüne düşüyor. Aslında, 

bu saçmalıkları dinlediğinizde, bu insanlara yaklaşmak ve şöyle demek istiyorsunuz: 

"Hadi gidelim, bize o kristalleri ve bunun neden oluştuğunu gösterin." 

 

Orada merceklenme etkisi ve diğer her şey yok demiyorum - var, ama sütunlar son 

derece farklı. Yani, gerçekten de öyle anlar oluyor ki (doğa çok ilginç bir şekilde 

düzenlenmiş) sanki gökten bir ışık ışını düşüyor. İlk olarak, aşağıya doğru genişler, 

ışık dağılır, tepede parlaktır ve yere yakın aşağıya doğru neredeyse algılanamaz, - bu, 

sıcaklık farkından dolayı bir grup kristal oluştuğundadır, bu etki olduğundadır, önemli 

değil. Yani güneş ışığı atmosferin üst katmanlarında, hatta diyelim ki biraz daha alt 

katmanlarında, gün batımında, her neyse, yansıtılır, kırılır ve yere ışınlanır, çoğunlukla 

tek bir ışındır ve hızla geçen bir fenomendir. 

 

Ancak, bir dizi parlak renkli ışık sütunu olduğunda, yani altta parlak ışık var ve üstte 

neredeyse dağılıyor ve bir sıra halinde duruyorlar. Aynı zamanda korkutucu olan şey, 

kırmızı bir tonda veya kırmızı renkte görünmeleridir - korkutucu olan budur, 

arkadaşlar. Ve kuzey ışıkları denilen fenomenlere hayran olduğumuzda... Eskiden 

yeşilimsi ya da mavimsi renkteydiler - bu normaldir. Ama şimdi kırmızı olanlar ortaya 

çıkıyor. 

 



Hem giderek daha sık ortaya çıkan sütunlardaki (ışık sütunlarını kastediyorum) hem de 

ekvatora giderek daha fazla yaklaşan ve kırmızı bir parıltıya sahip olan kuzey 

ışıklarındaki kırmızı renge gelince... Arkadaşlar, bazı insanların buna hayranlık 

duymasını anlıyorum, bu güzel, ama bu konuda bir çağrışımım var, kerberus, iklim 

kerberusu bize, tüm insanlığa, kelimenin tam anlamıyla kara bir leke verdi, biz buna 

sevinirken ve hayranlık duyarken. Bu, insanlık üzerine verilmiş bir hükümdür. Mesele 

bu. Hepimiz hayal gücü kuvvetli insanlarız, son nefesimizde bile doğanın güzelliğine 

hayran olabiliriz. Ama bu korkutucu. Kırmızı bir parıltıya sahip bu ışık sütunlarına ve 

kırmızı bir parıltıya sahip kuzey ışıklarına hayran olmak, bilirsiniz, giyotinin üzerinde 

yatarken bir bıçağın temizliğine ve keskinliğine hayran olmakla aynı şey diyebilirim, 

bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. Bu gerçekten de tüm insanlık için kara bir leke. 

 

Bu ışık sütunları nedir? Bunlar kelimenin tam anlamıyla dünyamızın manyetik 

alanının güç hatlarıdır. Ve deyim yerindeyse o kadar anormal bir şekilde 

değişmişlerdir ki, bu güç hatları boyunca kozmik radyasyon kelimenin tam anlamıyla 

içeri girer ve hava molekülleriyle etkileşime girdiğinde, bu ışık sütunlarını çeşitli 

renklere boyar. Parlak, beyaz ya da mavi olduklarında, orada bulunmaları, çok sayıda 

olmaları ve giderek daha fazla sayıda gözlemlenmeleri üzücüdür, yine de bu o kadar 

da korkunç değildir. Ama kırmızı tonların ve kelimenin tam anlamıyla kırmızı 

renklerin ortaya çıkması, oksijenin yanmakta olduğunu, her şeyin zaten çok daha ciddi 

olduğunu ve radyasyonun çok daha sert olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu, 

manyetik alanımızda giderek daha fazla anormal bölgenin ortaya çıktığını gösteriyor, 

çünkü bu tür sorunlar güç hatları boyunca ortaya çıkıyor. 

 

Bu çok vahim bir durum arkadaşlar ve hiç de hoş değil, çok korkutucu. Biliyor 

musunuz, şöyle söyleyebilirim: o kadar korkutucu ki, anlayanlar için ve hatta 

anlamayanlar için bile, oksijen soluyoruz, oysa manyetik alanımız, koruyucu alanımız 

çok kötü bir şekilde sıkıntı çekiyor ve bu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Neden? Çünkü 

bağışıklığımızı öldürdük - okyanusumuzu öldürdük. 

 

Basitçe açıklayayım. Gezegenimizin elektromanyetik alanının bozulması nedeniyle 

atmosferimiz kozmik radyasyonun daha sert saldırılarına maruz kalmaktadır. Bu da 

atmosferimizdeki oksijen molekülleri de dahil olmak üzere hava moleküllerinin 

bozulmasına ve hatta daha da ötesini söyleyeyim, tahrip olmasına neden oluyor. Pek 

çok kişi "Şimdilik kritik değil" diyebilir. Evet, kritik değil. Ama ne ortaya çıkıyor? 

Parçacıklar arasında ve moleküller arasındaki bağlantılarda seyrekleşme, bu ciddi bir 

durum. Neden? 

 

Bermuda Şeytan Üçgeni'ne bakalım. Sonuçta, belli nesnel nedenlerden dolayı çok 

uzun zamandır var olan bu patolojik bölgede, zaman zaman bu anomali, gemileri ve 

hatta uçakları yok ediyor. Neden? Çünkü manyetik alanın böyle bir güç hattı 

zayıfladığında, moleküller arası bağlantı seyrekleşir ve uçaklar böyle bir... bu 

türbülanslı bir kuyu gibidir, sadece dibi yoktur, okyanus diptir. Bu tür olaylardan kaç 

tane gözlemledik? Çok fazla. 

 



Gemiler tam anlamıyla bu tür patolojik bir bölgeye girdiğinde, bunu adlandırmanın 

başka bir yolu yok... o su gibi görünüyor. Ama ilginç olan başka ne biliyor musunuz? 

Suyun altına bakarsak, gemilerin bir kuyuda olduğu gibi basitçe battığı bölgelerde, su 

arasındaki moleküller arası bağlantılar bozulur. Şimdi bunu fizik açısından açıklamak 

zordur ve birçok insan "Nasıl olur?" diye kızmaya başlayabilir. Aslında belirli 

etkileşimler, yoğunluk ve diğer her şey var" diye kızabilir, ama bu tam olarak 

manyetik alanın bu anormallikleri nedeniyle gerçekleşir ve gemiler kelimenin tam 

anlamıyla dibe çöker. Gaz kabarcıklarının yükselip gemiyi batırması gibi bir şey değil 

bu. Bir düşünün, şöyle söyleyeyim: bu tür alanlar sadece uzaydan ve uydulardan değil, 

kim bilir kaç kilometre öteden görülebilirdi; bir gemiyi batırmak için bu kadar havanın 

aynı anda çıkması gerekirdi. 

 

Bir tekneyi batırmaya çalışın. Bir deney yapın, gölde bir yere motoru olmayan sıradan 

bir tekne veya bot koyun, böylece daha sonra onu çekip suyu boşaltabilirsiniz; en 

azından bir tür metal tekne. Tamam mı? Normal bir metal tekne. Ve hava 

kompresörlerini getirmeye ve suda öyle seyrek bir ortam yaratmaya çalışın ki bu tekne 

batsın. Bu o kadar kolay değil. Dolayısıyla bu teori işe yaramaz. Dalga ya da başka bir 

şey olmadığında ve bir gemi basitçe gözden kaybolduğunda, battığında, bu tam olarak 

şu anda bahsettiğimiz anormalliğe işaret eder. Havada ya da karada olması fark etmez. 

 

Dahası, şu anda türbülanslı kuyuların giderek daha fazla tezahür ettiğini görüyoruz ve 

bunlar özellikle üst katmanlarda ve orta katmanlarda ortaya çıkacaklar. Ve 8 bin metre 

ve üzeri yükseklikte bir yerde uçmak bir sorun olacak, bu şekilde ifade edeceğim. 

Yani, bunlar tam olarak çoğu uçağın uçtuğu bölgeler. Ve o aşağı doğru hareket edecek. 

Ve bu hava deliklerinden giderek daha fazla olacak. Nihayetinde, arkadaşlar, 

uçamayacağız. 

 

Tatiana: İzole olacağız. 

  

İgor Mihayloviç: İzole olacağız. Ve daha da kötüsü, dikkatli bir şekilde ifade edelim, 

okyanuslarda güvenli bir şekilde yelken açamayacağız. Evet, hala nefes alabileceğiz, 

hala yaşayabileceğiz, ama bununla ilgili sorunlar da ortaya çıkacak. Kara taşımacılığı 

bir süre daha geçerli olacak, ama tüm varoluşumuz için, diyelim ki, daha da ileri 

gittikçe daha da kötüleşecek ve zorlaşacak. Kötü tahminlerde bulunmak istemiyorum, 

size bu korku hikayelerini anlatmak da istemiyorum ama bunlar zaten var arkadaşlar. 

Bunun hakkında da konuşmak zorundayız. 

 

Geçmişte zaman zaman ortaya çıkan bu bölgeler varsa, Bermuda Şeytan Üçgeni'nden, 

bu manyetik anomaliden kasten bahsettim, şimdi bu anomali her yerde ortaya çıkıyor. 

Elektromanyetik alandaki bu anormal değişimler nedeniyle giderek daha fazla ani 

ölüm olduğunu ve daha da fazla olacağını ve bundan kaçamayacağımızı söylemiştik. 

Tek seçenek durumu stabilize etmektir, ama bunun için gerçek bilim insanlarına, 

yüksek verimliliğe sahip olanlara, ancak çoğu zaman maalesef zararlı verimliliğe sahip 

olanlara ihtiyacımız var. 

 



Tatiana: Biliyorsunuz İgor Mihayloviç, dünyada olup bitenleri gören, bu dünyaya 

pembe gözlükler olmadan bakan ve diyelim ki iklim kerberusundan gelen alarmları 

görmezden gelmeyen pek çok insan var. Ama videolarımızı izlerken, forumdaki 

videoları izlerken, birbirimizle olan diyaloglarda sık sık şunu duyuyoruz: "Sizi 

tamamen destekliyoruz. Siz harika arkadaşlarsınız, çünkü çok iş yaptınız. Biz sizin 

yanınızdayız." Tartışmak istediğim nokta bu, çünkü sonuçta toplumun tüketimci 

formatında, sadece bir şeyler yapmanın yeterli olmasına biraz alışmış durumdayız... 

 

İgor Mihayloviç: Destek. 

 

Tatiana: Destek ve övgü.  

 

İgor Mihayloviç: "Yanınızdayız" demek. Arkadaşlar, biz politikacı değiliz. Kendinizi 

ve hayatınızı kurtarmak istiyorsanız, bizimle omuz omuza durun. Bu gönüllü bir 

organizasyon. Kusura bakmayın, boğulan insanları kurtarmak boğulan insanların 

kendilerinin işidir, bu yüzden kollarınızı sıvayın ve bizimle birlikte ilerleyin. 

 

Boş boş yatmak, dizi izlemek, mantı yemek ya da aylaklık etmek istemediğimizi mi 

sanıyorsunuz? Elbette istiyoruz. Söyleyin bize, bunu neden yapmıyoruz? Neden 

rahatlayabileceğimiz bir zamanda bilgisayarların başına oturuyoruz, sıfır verimle, kalın 

kafalı bilim insanlarının yazdığı kitapları okuyoruz, bu salt eser hırszlığı, gerçekten 

okuyoruz; bunlar kesinlikle ilgisiz ve temelsiz bilimsel eserler. Çünkü bazen o 

eserlerin neden basıldığını, neden yazıldığını merak ediyoruz. Ama biz orada ne 

arıyoruz biliyor musunuz? Orada en azından bir akıllı düşünce, en azından bir fikir 

arıyoruz ve bunu yapmak zorundayız. 

  

Okumak zorundayız... bunu medeni bir şekilde nasıl ifade edebiliriz? Temel olarak 

modern bilim adamlarının iklimle ilgili olarak ürettikleri her şey, bunu ifade etmenin 

başka bir yolu yok, bu yüzden biraz dikkatli söyleyeceğim, onlara harcanan fonların 

tüm işlemleri, onlar tarafından işlenen, bizim fonlarımız, vergilerimiz ve diğer her şey. 

Bunlar da bizim umutlarımız. En azından bir şeyler yapmak, en azından bir şeylere 

güvenmek için birilerinden bir yerlerde en azından bir akıllı düşünce arıyoruz. 

 

Biliyorsunuz, fikirlerimiz var, gelişmelerimiz var, her şeyimiz var ama yeterince akıllı 

değiliz. Evet, milyonlarca insanız ama yeterli değiliz. Henüz bir uygarlık değiliz. 

Birbirimizden ayrılmış durumdayız. Oysa burada bu tür karmaşık görevleri çözmek 

için tüm insanlığın egregoruna ihtiyacımız var, tekrar edeceğim, sıfırdan değil. Ama 

bizden çok olmalı. İşte o zaman bir şeyler yapabileceğiz. Mesele bu. 

 

Ama nafile olan bir şeye umut bağlamamalısınız. "Sizi destekliyoruz", "siz iyi 

adamlarsınız" - oh, teşekkür ederim, değerlendirme için teşekkür ederim, sadece 

değerlendirmeniz hayatınızı kurtarmayacak. Bizler oy verip sonra da gidip sizi 

soyacak politikacılar değiliz. Hayır, biz aslında siziz. Aradaki farkın ne olduğunu 

biliyor musunuz? Biz, bizi neyin beklediğini anlamışken, siz hala buna 

inanmıyorsunuz, hatta kerberus size geldiğinde bile. 



Örnek olarak: insanların Yaratıcı Toplum hakkında bir şeyler söylemesi, forumda 

konuşması ya da forum hakkında bir şeyler söylemesi, bunun iklimle ilgili olduğunu, 

ciddi olduğunu söylemesi için defalarca başvurduğu ünlü ve popüler bir kadın TV 

sunucusu. Sonuçta kendisini dürüst, gerçekçi bir şov kadını, bir TV sunucusu olarak 

konumlandırmıştı. Ama yanıt olarak sessizlik vardı. Yine de insanlardan mektuplar ve 

mesajlar aldı, hem de birden fazla kez. Ve şimdi onu kerberus'tan korkarken, tahliye 

edilmesi ve kurtarılması için yalvarırken görmek komik. Eğer kerberus orada değilse, 

iklim değişmiyorsa, her şey yolundaysa neden korksun ki? Bütün ünlüler böyle. Onları 

etkilemediği sürece hiçbir şey umurlarında değil. Ama onları etkilediği anda, kerberus 

arka bahçelerine geldiği anda, ilk kurtarılanlar onlar olmalı, sonuçta onlar yıldız ya da 

büyük politikacılar. İlk tahliye edilen ve kurtarılan onlar olmalı. 

 

Tatiana: Hayatınızın toplum için, insanlar için verimlilik faktörü nedir, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Aslında onların verimlilik faktörü nedir? Verimlilik faktörlerinin ne 

olduğunu görüyoruz. 

 

Bilirsiniz, bu komik, daha sonra içmek zorunda oldukları kuyuya tüküren insanlara 

bakmak sadece komiktir. Ya da basitçe söylemek gerekirse, güneşin parladığını inkar 

ediyorlar, ama sonra güneş doğuyor ve aptal gibi görünüyorlar, sorun da bu. Sorun şu 

ki, kerberus bize gelene kadar buna inanmıyoruz. Geldiğinde de ciyaklamaya, çığlık 

atmaya ve yardım çağırmaya başlıyoruz. Kimi yardıma çağıracağız? Politikacıları mı? 

Ünlüleri mi? Bilim adamlarını mı? Ama kısa bir süre önce hep birlikte kerberus'tan 

kaçtıklarını gördük. 

 

Evet, ciddi bir dünyamız var, bilimde çok ileriyiz, bir sürü silahımız var, ama kerberus 

sizin silahlarınızı umursamıyor, sorun da bu. Kerberus'un neyi önemsediğini biliyor 

musunuz? Birlikte olduğumuz zaman bizi. Ama ayrı olduğumuz sürece, gözünü 

kırpmadan bizi kuru ot gibi ezip geçecektir. Hayatın gerçeği budur. Yani, evet, bizi 

övdüğünüz için teşekkür ederiz, ama saflarımıza katılırsanız daha iyi olur. Her şey çok 

basit. Boğulan adam kendini kurtarır. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Dolayısıyla kişinin dikkatini sadece övmek ya da destek veya endişe ifade 

etmek yerine eyleme odaklaması daha iyidir (İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru), 

evet. 

 

İgor Mihayloviç: Moral desteği. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Söylendiği gibi, 

"Moral desteği için teşekkür ederim, ama gerçek yardım daha iyidir." Dolayısıyla her 

şey çok güzel dostlar, ama her şey bu kadar üzücü olmasına rağmen hâlâ umudumuz 

var. Eğer istersek her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Aslında, kerberus çok da önemli 

değil. Değil mi? Aslında insanız ve insan olarak çok şey yapabiliriz. Ama başlangıç 

olarak, sadece birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. Başlangıç olarak insan olmalıyız, 

evet.  

 



İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim arkadaşlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 


