
YAŞAMIN İTİCİ GÜCÜ 

 

Yaşamın itici gücünü oluşturan nedir ve maddenin dönüşümünü nasıl etkiler? Yaşamın 

itici gücü mikro ve makro nesneleri nasıl etkiler? Enerjiyi maddeye dönüştüren 

kuvvetin çalışma prensibi. Bilgi güncellemesi. Çoklu evren kavramı. 

 

Gezegendeki iklim değişikliği. 12,000 yıllık ve 24,000 yıllık döngüler. Dünya'nın iç 

çekirdeğinin çalışmasındaki aksaklıklar. Dünya yüzeyinde statik yük neden artacak ve 

bu ne gibi sonuçlara yol açacak? 

 

Bilinç ve gerçeklik. Beynimizin ve bilincimizin çalışması kavramından hareket 

edersek, bir matriste, yapay bir simülasyonda yaşama olasılığımız nedir? Hipnoz 

altındayken bilinç neden bir yanılsamayı gerçeklik olarak algılar? Yapay bilinç 

çalışmasına bir örnek Jackie. 

 

Yaşlılıkla savaşmanın anahtarları. İnsan bedeni tamamen eski haline dönene kadar 

yenilenme yeteneğine sahiptir. İnsan ömrünün tür sınırının ötesine uzatılması. 

 

İnsanların birleşik bir uygarlık olmasını engelleyen nedir? İnsanın paradoksu. Yaratıcı 

Toplum insanlığın hayatta kalması için tek çıkış yoludur. 

 

 

 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, önceki videoda derin odaklı depremler konusuna 

değinmiştik. Ve bu olgunun nispeten nadir görüldüğünden bahsetmiştik, oysa 

günümüzde ne yazık ki yüzlerce kilometre derinlikte depremler giderek daha sık 

gözlemleniyor. Ve elbette modern bilim insanları için bunun ne tür bir süreç olduğunu 

açıklamak çok zor. Derin odaklı depremler tam olarak incelenmediği için, bilim 

insanları hala kabuğun altında ne tür jeokimyasal reaksiyonların gerçekleştiğini ve 

sünek kayada neden aniden böyle bir basıncın birikerek derin odaklı depremlere neden 

olabileceğini tartışıyor ve anlamıyorlar. Bu nedenle videolarımızda bu konuyu da 

açıklamamız istendi. Derin odaklı depremlerin oluşumundaki bu gizemli mekanizma 

nedir? Nedir bu mekanizma? Derin odaklı depremlerin doğası nedir? Ve bu fenomenin 

ortaya çıkmasının nedeni nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında her şey çok basit. Açıkçası, diyelim ki içeride ne olduğunu 

bilmediğinizde dış faktörlerle ya da bilimin bugün alabildiği bilgilerle hüküm vermek 

zordur. Dolayısıyla, birçok soru ortaya çıkmaktadır. Yerkabuğu ile ilgili durum açık: 

orada basınç birikiyor ve kabuğun kendisinde bir kayma meydana geliyor... 

 



Tatiana: Evet, bu litosferik plakaların etkileşimi. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle. Bu nedenle bir deprem meydana gelir. Yani her 

şey basit ve nettir. Oysa derin odaklı depremler biraz kafa karıştırıcıdır. Neden? Orada 

gerçekten sünek, yumuşak bir ortam var, daha akışkan diyelim ve bu ortamda bir 

deprem meydana geliyor. Buna deprem bile diyemezsiniz. Aslında tüm bunların 

çekirdeğin istikrarsızlığı nedeniyle meydana geldiğini söylemiştik. Başka bir deyişle, 

zaman zaman çekirdek... diyelim ki, belirli nedenlerden dolayı, sistemimizin kendi 

içinde bile (gezegenimizin sistemini kastediyorum), çekirdeğin çalışmasında mikro 

arızalar meydana geldi ve karşı akım denilen akışlar ortaya çıktı. Bunun gerçekte ne 

olduğunu hayal edebilmek için, Dünyamızın nasıl düzenlendiğini imgelemeniz gerekir. 

 

Demek istediğim, yerkabuğu var ve diyelim ki daha sünek kaya türleri var, bunlar 

dövülgendir, meslekten olmayanların terimleriyle konuşursak, kavruluyorlar (Tatiana: 

Manto, dedikleri gibi, değil mi), evet, kavruluyorlar ve daha dövülgendirler, bükülgen, 

hafif erimiş modelci çamuru gibi, deyim yerindeyse, değil mi? Kabuğa yaklaştıkça 

daha katıdır, ama şekillendirilebilir bir hamuru andırır, oysa derinlerde, gezegenin 

merkezine yaklaştıkça daha şekillendirilebilir hale gelir, akışkanlaşır. 

 

Sonra, çekirdek dediğimiz kısım var. Çekirdek bütünsel bir çekirdekten oluşmuyor. 

Bir dış çekirdek var (diyelim ki katı ama oldukça gözenekli) ve bir de iç çekirdek var. 

İç çekirdek aslında gizemli diyebiliriz; aslında çok yoğun, bir nötron yıldızının parçası 

gibi olduğunu söyleyebilirim. Başka bir deyişle, çok ilginç özelliklere sahip çok yoğun 

ve büyük bir yapı. Esasen, bizim için tüm hava koşullarını yaratıyor, aslında 

bugünlerde gözlemlediğimiz gibi, hepsi bu iç çekirdek nedeniyle gerçekleşiyor. 

 

Dolayısıyla, çekirdeğe dışarıdan gelen belirli bir etki nedeniyle sıvı ortamda 

salındığında, kesinlikle karşı akım akışları ortaya çıkar. Bu karşı akım akışları... 

gezegenimizin hidrodinamiğini anlamak için daha basit bir şekilde açıklayayım: bu 

karşı akım akışları belirli kavitasyon girdaplarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu 

kavitasyonun bir sonucu olarak derin odaklı depremler meydana gelir. 

 

Ama yine, bunlara "kavitasyon girdapları" diyen biziz, bu da hemen burada, yüzeyde 

akışkan ortamda nasıl oluşabileceğine dair çağrışımsal bir örnek getiriyor. Burada her 

şey basit arkadaşlar. Oysa orada muazzam bir basınç ve çok yüksek sıcaklıklar söz 

konusudur, dolayısıyla doğal olarak kavitasyon bildiğimiz anlamda orada meydana 

gelmez. Karşı akım nedeniyle nükleer reaksiyonlardan başka bir şey oluşmuyor, yani 

bu aslında atom bombalarının patlamasına benziyor ve diyelim ki birkaç atom 

bombasına eşdeğer bir enerji açığa çıkarıyor (Tatiana: Vay canına). Nedeni bu.  

 

Elbette, etrafta sıvı esnek bir ortam olduğu için, yani patlamanın kuvveti tek bir yönde 

yayılmıyor, teğetsel olarak ayrılıyor ve bu sıvı ortamda kısmen bastırılıyor, ama 

patlayıcı dalga yansıdığı için, doğal olarak, tüm kuvvet veya daha doğru bir ifadeyle 

yansıyan artık kuvvet, bir veya başka bir litosferik plakaya çarpıyor ve böylece 

titreşimlerine neden oluyor. Her ne kadar derin odaklı depremler aslında dünyanın her 

yerinde kaydedilebilse de, bazı yerlerde daha büyük, bazı yerlerde ise daha küçük bir 



kuvvetle kaydedilmektedir. Ve bu depremin tam olarak nerede meydana geldiği ve bu 

büyük kuvvetin tam olarak nereye yansıdığı dikkate alındığında, aslında kaydedildiği 

yer burasıdır, bu nedenle insanlar "Falanca noktada meydana geldi" derler - yani, 

konumu bu şekilde belirlerler. 

 

Tatiana: Eğer bilim insanları litosferik plakaların etkileşimi sonucu meydana gelen 

sıradan depremlerle ilgili her şeyi, böyle bir depremin hem zaman hem de belirli bir 

yer açısından bir şekilde lokalize olduğunu, yani en azından faylar boyunca bir yerlere 

yansıyacağını bir dereceye kadar anlıyorlarsa... 

 

İgor Mihayloviç: Her durumda, bir yayda olduğu gibi biriken enerjinin muazzam bir 

şekilde açığa çıkmasıdır. Değil mi? Ya da diyelim ki, bir yayı alıp büküyoruz ya da 

yüksek karbon içeriğine sahip herhangi bir demiri, çatlayabilen herhangi bir metali 

alıyoruz. Aşırı yüklenme olduğunda ne olur? Kırılır. Başka bir deyişle, bu noktada bir 

enerji salınımı söz konusudur. Bu durumda her şey oldukça açık. Kalıntı artçı şoklar 

var, bunlar ek bir deşarjdan gelen izler gibi, ana salınım gerçekleştiğinde, o zaman bu 

çok derin odaklı depremlerin fiziği tamamen farklı aslında, bu gerçek bir patlama. 

 

Tatiana: Bilim insanlarımız Arjantin'de meydana gelen derin odaklı depremin 

Yellowstone bölgesini bile etkilediğini gözlemlediler. Başka bir deyişle, ortaya çıkıyor 

ki... 

 

İgor Mihayloviç: Bu çok doğal. Neden? Çünkü yine sadece Yellowstone'u değil, tüm 

kalderaları ve aktivasyon aşamasındaki tüm volkanları etkiledi. Neden? Çünkü az önce 

de söylediğim gibi bir genişleme gerçekleşiyor, patlama teğetsel olarak genişliyor. 

Bunun meydana geldiği patlamanın merkez üssünde, sıvı ortamın normalden daha 

büyük bir basınçla çeşitli yönlere uzaklaştığı ortaya çıkıyor - doğal olarak magma 

yükselmeye başlıyor, yani Yellowstone'a, diğer kalderalara ve her yere. Ve tabii ki 

daha sonra bu da başka depremlere yol açıyor. Çünkü yeterince güçlü olan tüm derin 

odaklı depremler, bu bölgelerde çok güçlü depremler meydana gelirken, biz istesek de 

istemesek de, gezegenimizin litosferini etkilerler. Doğal olarak bu da ek kaymalara ve 

ek gerilimlere neden olur. Şimdiye kadar bu tür depremler o kadar güçlü ve sık değildi, 

bu nedenle gezegenimizin iç mekanizması tarafından telafi edilebiliyorlar, bu nedenle 

büyük bir etkileri yok. Ama katkıda bulunacaklar mı? Kesinlikle bulunacaklar. 

 

Ve bir başka şey daha ilginçtir. Tam olarak derin odaklı depremler nedeniyle, belirli 

patlamalar meydana geliyor, elektromanyetik alanın artan patlamaları diyebilirim. 

Bunlar yereldir (Tatiana: Bir çeşit deşarj), elbette. Bu durum, plazmoidlerin 

oluşumuna ya da atmosferimizde serbest plazma oluşumuna ya da top şimşeği 

dediğimiz şeyin oluşumuna katkıda bulunabilir. Daha sonra, bu tür şimşeklerin giderek 

daha fazla olacağını ve insanların bunları giderek daha sık göreceğini göreceğiz. 

Dolayısıyla bu da doğrudan bağlantılıdır. 

 

Tatiana: Daha önce insanlar böyle bir doğal fenomenin varlığının aslında bir mit olup 

olmadığını düşündüyse, şimdi... 

 



İgor Mihayloviç: Hayır, top şimşeği her zaman olmuştur, genellikle fırtınalar 

sırasında oluşur, ama yine belirli yerlerde, pekiştirilmiş bir elektromanyetik alanın 

olduğu yerlerde. Neden? Çünkü top şimşeği ya da plazma olarak adlandırılan 

oluşumlar, tam olarak Dünyamızın elektromanyetik alanının daha pekişmiş olduğu 

yerlerde oluşurlar. Bu genellikle ilave enerjiyle, bizim için alışılmış olan yıldırım 

tarafından boşaltılan atmosferik enerjiyle ilişkiliydi. Yani bu durumda her şey birbirine 

bağlıydı. 

 

Oysa şimdi, çekirdeğimizin istikrarsızlık sürecinin artması gerçeği nedeniyle, bu çok 

derin odaklı depremler (ya da daha doğru bir ifadeyle patlamalar) büyük miktarda 

enerji açığa çıkarıyor ve bu enerji doğal olarak dışarı çıkıyor, biz istesek de istemesek 

de dışarı itiliyor; bu da yüklere ve diğer her şeye neden oluyor. Şunu söyleyeceğim: 

yerkabuğumuzdaki, yani dünyamızdaki statik yük (ya da daha doğru bir ifadeyle, 

gezegenimizin toprağındaki statik yük bile, çünkü bu zaten bir yüzey yüküdür) 

artacaktır. Dolayısıyla, yukarı doğru yıldırım olarak adlandırılan olay daha fazla 

görülecektir. Daha önce son derece nadir görülen bir olguyken, şimdi bunu giderek 

daha sık gözlemleyeceğiz. 

 

Arkadaşlar, bu çok ilginç bir etki, yıldırım gökyüzünden yere değil, yerden gökyüzüne 

düştüğünde, bu ilginç bir fenomendir (Tatiana: Evet, insanlar zaten bunlardan çok 

fazla gözlemliyor). Ama ilginç bir yıldırım türü de var, diyelim ki atmosferimizin 

yüzeyinden uzaya çıkıyor, orada boşalıyor ya da atmosferimizin üst katmanlarında, bu 

da çok etkileyici. Ama, yine, bu da gezegenimizin derinliklerinde gerçekleşen 

süreçlerden kaynaklanıyor, her şey birbirine bağlı. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, iyimserler ayrıca "belki de iklimle, çekirdeğin 

istikrarsızlaşmasıyla ilgili durum bir şekilde çözülecek ve her şey kendi kendine 

dengelenecek, Dünya aşırı yükü serbest bırakacak ve durum dengelenecek, istikrar 

kazanacak" diye düşünüyorlar. Bu mekanizmamız kendi kendine dengeye gelecek mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kendi kendine mi? Bunu çok isteriz. Bu gerçekleşseydi harika 

olurdu. Ama ne yazık ki dışsal bir etki gözlemliyoruz. Yani, bugünlerde iklimde 

meydana gelen tüm süreçler, CO2'deki artış ve diğer pek çok şey de dahil olmak 

üzere... CO2'deki artışı etkilediğimize de katılıyorum, yani antropojenik faktör aslında 

CO2'deki artışı ve tamamen farklı gazları etkiliyor; bu gerçekten doğru. Yani yaşamsal 

faaliyetlerimiz, sadece insan olarak bizleri kastetmiyorum, üretim ve yaptığımız diğer 

pek çok şey, diyelim ki arabalarımız, uçaklarımız, bunların hepsinin bir etkisi var 

elbette. 

 

Ve en kötüsü de birçok malzemeyi bir türden diğerine geri dönüştürüyoruz; bu da 

kirlenmeye yol açıyor ki, bu da felaket. Antropojenik faktör de var, ama çevreyi 

etkiliyor, korkutucu olan bu. Sonuç olarak, bağışıklıkta bir azalma var ve gezegenimiz 

artık bu süreçle, döngüsüne girdiğimiz ve aslında olan şeyle mücadele edemiyor. Ve 

görüyoruz ki, erken bir aşamada bile, oldukça şiddetli felaketler çoktan başladı. Elbette 

her şeyin dengelenmesini, çözümlenmesini ve sakinleşmesini isteriz. 

 



Ama şunu anlamalıyız... basit şeylerle başlayalım, örneğin gezegenimiz kendi kendini 

organize eden ve kendi kendini onaran bir mekanizmadır. Gezegenimiz eşsiz bir 

yapıya sahiptir, bu gerçekten böyledir. Kabuğun kendisi katıdır, sonra sıvı magma ve 

çekirdek vardır. Her şey o kadar senkronize ki, aslında çalışabilen kapalı bir sistem ve 

milyarlarca yıldır çalışıyor. Bozulmayacak böyle bir arabaya sahip olmak iyi olurdu. 

Bir düşünün, sürekli hareket eden bir makine yok ve olamaz da, her şey aşınır ama 

(Tatiana: En azından milyarlarca yıldır) milyarlarca yıldır - evet, çalışıyor. Ve esasen, 

benzer bir şekilde tüm gezegenler herhangi bir yıldız sisteminde, her yerde çalışır. Bu 

düzenlenmiş olan tek bir mekanizmadır. Evet, gaz gezegenler var, diğerleri var, orada 

biraz farklı, ama prensip çok benzer, diyelim. 

 

Bizim gezegenimiz ve ona benzeyen diğer gezegenler için çok büyük bir güvenlik 

marjı var. Kaç tane nükleer patlama gerçekleştirildiğine bakalım. Her şey azatıldı, yani 

gezegenimiz tarafından bastırıldı ve bunun herhangi bir sonucu olmadı. Çok fazla 

deprem oldu, levha kırılmaları, bunların göçü ve hepsi... ama her şey yaşıyor, her şey 

kaldı. Gezegenimize o kadar çok meteor düştü ki, hem de devasa olanlar, yine de 

üzerinde yaşam korundu. Neden? Çünkü gezegen hepsini hafifletebiliyor. Aşırı 

magma olduğunda, kalderalar patladığında bile - bu korkunç bir şey, ama yine de 

gezegenimiz hepsini bastırabildi ve iyileşebildi ve yaşam korundu, yani her şey 

gerçekten harikaydı. 

 

Ve gezegenimiz 24.000 yıllık döngüler de dahil olmak üzere sadece düzinelerce değil, 

yüzden fazla döngüden bile geçti, ama yine de kaldı ve yaşam korundu. Sadece çevre 

daha iyiydi ve her şey hayatta kaldı, çünkü bir güvenlik marjı vardı ve okyanus büyük 

bir rol oynadı. Okyanusun gezegenimizin bağışıklığında başrolü oynadığını 

söyleyebilirim. Bugünlerde maalesef bağışıklığımızı biraz öldürdük, en hafif deyimle 

ve sorunlar zaten ortada. Bu nedenle döngüye henüz girerken erken tepkiler oluyor. 

Ama bu hızlı ve seri bir şekilde gelişiyor. Yani bu dış etkiyi tam olarak çekirdeğin 

kendisinin çalışması üzerinde gözlemliyoruz. 

 

Yani, çekirdek artık istikrarlı değil. Ve yıllar geçtikçe bu istikrarsızlık daha da artıyor. 

Yine de çekirdek, bu mekanizma benzersizdir, iç çekirdek ve dış çekirdek senkronize 

olarak döner, ama yine, iç çekirdek dış çekirdekten biraz daha hızlı döner. Kabuktan 

biraz daha hızlı döndüğü açıktır. Bu önemsiz görünebilir, ama bu ölçeklere ve bu 

hızlara bakarsak, hepsi dengelenir. Ortaya çıkan kuvvetler: yine bunlar hem merkezkaç 

hem de manyetik kuvvetler ve yerçekimi etkileşimleridir, her şeyi çok dengeli ve çok 

sağlam hale getiriyor. 

 

Bununla birlikte günümüzde dış etkiler çok güçlü ve gezegenimizin bağışıklık sistemi 

zayıfladığı için elbette bu durum bazı sonuçlara yol açacaktır. Neden ? Çünkü aslında 

o ciddi iklim değişikliği ve çok büyük deşarjlarla dolu. Ayrıca, istikrarsızlık daha 

belirgin, bu da salınımların artacağını gösteriyor. Tanrı korusun, çekirdek durursa, bu 

sonumuz olur. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu bağlamda tüm internet camiasını tedirgin eden bir 

haberden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten de internette Çinli bilim adamlarının 



gezegenin katı iç çekirdeğinin yavaşladığını belirttiğine dair bilgiler yayınlandı. 

Medyadaki yorum açıkçası o kadar şok edici ki, çekirdeğin hem durduğu hem de 

tersine döndüğü, yani aniden ters yönde dönmeye başladığı iddia ediliyor. Bilim 

insanları "Genel olarak durum stabil, paniğe gerek yok, her şey yolunda, her şey 

harika, her zamanki gibi, her şey normal" diyorlar, bu yüzden bir şekilde... Çekirdek 

konusuna az önce değindik ve yorum yapmanızı istiyorum, gerçekten durabilir mi? 

Tersine dönebilir mi, geri dönebilir mi ve bir şekilde ters yönde hareket edebilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Tersine dönmeye gelince... Diyelim ki, dönüşün tersine dönmesi 

için, etrafta hiçbir yerde gözlemlemediğimiz büyük kuvvetler gerekiyor - bu birincisi. 

İkinci olarak, çekirdek durabilir mi? Teorik olarak, bir gün duracak, bu şekilde 

söyleyelim. Durabilir mi? Evet, durabilir. Yavaşlaması ve hızlanması normaldir, 

bunlar doğal döngülerdir, her zaman olur. Dünyamızın Güneş etrafında döndüğü 

yörüngeye baksak bile, bizim Güneş'ten uzaklaşmamız ya da Güneş'e yaklaşmamız iç 

çekirdeğin dönüşünün hızlanmasını ve yavaşlamasını etkiler. Neden? Bunlar 

yerçekimsel etkileşim kuvvetlerinin yanı sıra yine manyetik etkileşim kuvvetleri de 

dahil olmak üzere çok önemli kuvvetlerdir. Doğal olarak bu, çekirdeğin kendi 

çalışmasını, hızlanmasını ve yavaşlamasını etkiler. Ama eğer durursa, hepimiz anında 

ölürüz. 

 

Arkadaşlarımızın anlaması için açıklayayım. Herkesin gördüğü basit bir örnek 

verelim, herkes çay ya da kahve içiyor sonuçta. Değil mi? Bir bardak çay (ya da su, 

her neyse) alsak, bir çay kaşığı alsak ve suyu karıştırmaya başlasak. Ve yeterince hızlı 

karıştırdığınızda, bilirsiniz, içinde bir tür girdap oluşur, ama sonra kaşığı durdurun. Ne 

göreceksiniz? Göreceğiniz ilk şey suyun yükseldiğidir. Ama ya bir de bunu aniden 

tersine çevirmeye çalışırsak ne olur? Bazı insanlar uzayda her şeyin tersine döndüğünü 

söylüyor ve iddia ediyor, bazı küçük nesnelerin bir yöne ve sonra ters yöne 

dönebildiğine dair yerleşik bir etki var, buna Dzhanibekov etkisi deniyor. Özür dlerim, 

uzaydaki bir vida somunu için geçerli olan şey kesinlikle gezegenler için geçerli 

değildir, bu durumda biraz farklı fizik vardır. Ama buna biraz sonra geleceğiz. Yani, 

bir bardakta suyu karıştırırsak ve sonra kaşığı birazcık durdurursak, bunun nasıl bir 

direnç oluşturduğunu görürüz. Doğal olarak suyun genleşmesi ve durması gerçekleşir. 

 

Şimdi sadece düşünün, muazzam bir basınç altında kızgın bir magma var, bunlar 

muazzam kuvvetler - ve burada aniden bir şeyler duruyor, özellikle de çekirdek, bu 

arada çekirdek her şeyi belirliyor. Ve orada gerçekleşen şey sürtünme süreçleri değil, 

yerçekimi etkileşimleri ve yine manyetik etkileşimlerdir. Bu süreçler de göz ardı 

edilmemelidir, çünkü pek çok metal erimiş durumdadır, ama metal erimiş olsa bile 

manyetik etkileşim yine de meydana gelir. Bu yüzden, çekirdek durduğu anda her şey 

anında genişleyecek ve Dünya'mızın kabuğu magma tarafından basitçe 

parçalanacaktır, yani bunu fark etmeyeceğiz bile. Eğer böyle bir şey en azından bir kez 

gerçekleşmiş olsaydı, gezegenimiz var olmazdı. Phaeton'un başına gelenlerin aynısının 

Dünya'nın da başına geleceğini söyleyebilirim, yani Dünya'dan geriye sadece parçalar 

kalırdı. 

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, çekirdeğin dışarıdan gelen bir etkiden etkilendiği gerçeğini 

tartıştık (İgor Mihayloviç: Elbette) ve insanlar da bir soruyla geldi: "Tamam, ama 

neden bu etkiyi Dünya yüzeyinde gözlemlemiyoruz? Neden biz modern bilim olarak 

çeşitli cihazlarla bunu tespit etmiyoruz?" 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: insanlar binlerce yıldır yaşıyor, ama nötrinoların 

var olduğunu fark etmediler ve bilmiyorlar. Öyle değil mi? Eğer onları kazara 

keşfetmeselerdi, bugüne kadar kimse bilemezdi. Neden? Nötrinolar var, belli bir 

etkileşim üretiyorlar, diyelim ki bu gerekli ve önemli, varlar ve bir amaç için ihtiyaç 

duyuluyorlar. Ama onları gözlemliyor muyuz? Şu anda senin ve benim içimden kaç 

tane nötrino geçti biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Elbette, hayır. 

 

İgor Mihayloviç: Çok büyük bir sayıda. Anlıyor musunuz?  Konuştuğumuz süre 

boyunca, video kaydımız sırasında, deyim yerindeyse, bedenimizin ve 

arkadaşlarımızın bedenlerinin her milimetresinden muazzam sayıda nötrino geçti ve 

biz bunu fark etmedik. Ama bugün itibariyle nötrinoların var olduğunu, çok büyük bir 

akış olduğunu ve gezegenimizin içinde salınan nötrinolar olduğunu biliyoruz. Dış 

etkiye maruz kalmaya başlar başlamaz, gezegenimizin bağırsaklarından çok büyük 

miktarlarda çok güçlü bir nötrino salınımının başladığını zaten söylemiştik. Bu tam 

olarak farklı, daha sert ve daha güçlü bir enerji türünün dış etkisi altına girdiğimizi 

gösteriyordu ve bu da gezegenimizin içinde, çekirdeğimizdekiler de dahil olmak üzere 

nükleer reaksiyonlar da dahil olmak üzere bazı reaksiyonlara neden oldu ve bu da 

aslında bu nötrinoların muazzam bir miktarının salınmasıyla sonuçlandı. Başka bir 

deyişle, bu durum sürecin kendisini açıkça göstermektedir. Ve ne yazık ki, bu süreç 

yalnızca şiddetlenmekte ve yoğunlaşmaktadır. 

 

Ayrıca, etkiyi neden gözlemlemiyoruz? Her şeyden önce, bu yeni bir enerji türü. 

Gerçekten, arkadaşlar, bu daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey. Nasıl etkileşime 

girdiğini bilmiyoruz. Neyle etkileşime girdiğini bilmiyoruz. Ama gezegenimizin 

çekirdeğini etkilediğinden eminiz. Basit bir soru: Neden bizi etkilemiyor? Neden yer 

kabuğunu etkilemiyor? Doğru mu? "Eğer kozmik radyasyon gibi bir şey bize 

saldırsaydı, arka plan radyasyonunu görürdük, bir şeyler olurdu ama yine de 

etkilemiyor." Ama aynı zamanda. 

 

Tatiana: Evet, aynen... "Çekirdeğe ulaşmadan önce fark ederdik." 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ama aynı zamanda o gelen enerji, o parçacıklar muazzam 

bir enerji taşıyor ve bu enerji yine yapının içinde... Burada şunu anlamamız lazım, 

gerçekten arkadaşlar, gezegenimiz çok karmaşık bir mekanizma. Muazzam bir dönüş 

hızına ve uçuş hızına sahiptir, burada tüm kuvvetler hesaba katılır, sadece Dünya'nın 

Güneş'in etrafında döndüğü gerçeği değil. Diyelim ki gezegenimiz kendi etrafında 

dönüyor, Güneş'in etrafında dönüyor ve aynı zamanda Galaksimizin içinde dönüyor 

(biz kolun içindeyiz). Arkadaşlar, gezegenimiz kozmik uzayda hareket ederken tüm bu 

kuvvetler hesaba katılıyor. Dahası, Galaksimiz sadece dönmekle kalmıyor, aynı 



zamanda büyük bir hızla uçuyor ve ayrıca, bir dönme faktörü de var. Ve tüm bu hızlar 

gezegenimizin içinde çok büyük bir kuvvet yaratıyor. 

 

Bununla birlikte, gözlemleyemediğimiz dış etkiler gezegenimizin çekirdeğinin 

çalışmasını ciddi şekilde etkilemekte ve kararsızlaşmasına neden olmaktadır. Bu 

gerçek zaten doğrulanmıştır, fark edilmiştir, gözlemlenmiştir ve bu kararsızlığın 

arttığını ve bunun da ek bir enerji salınımına yol açtığını görebiliriz. Bu arada, 

çekirdeğin kendisinden ya da diyelim ki gezegenimizin derinliklerinden ek bir enerji 

salınımı nedir? Enerjinin ısıya doğal bir dönüşümüdür, bu da kavurucu mineralleri, 

metalleri ve magmanın içerdiği diğer her şeyi etkiler, bu nedenle elbette magma 

genişlemeye başlar ve doğal olarak salınımlar meydana gelir. Ve en ufak bir 

kararsızlık, ısınma ve tüm bunlar sadece derinlerde derin odaklı depremlere neden 

olmakla kalmaz, aynı zamanda bu aslında genişlemeyi tetikler, toprağın ısınmasına 

neden olur ve Dünyamızın elektromanyetik alanını etkiler. Manyetik alan değişmeye 

başlar ve bu da bütün bir ardışık süreçlere neden olur. Bilirsiniz, bu gerçekten bütün ve 

istikrarlı bir şeyin çökmeye başlaması gibidir. İşte her şey buradan kaynaklanıyor. 

 

Ancak, bunu neden fark etmiyoruz? Anlamanız için size basit bir örnek vereyim. 

Örneğin, büyük balıkları yakalamak için tasarlanmış bir balık ağını ele alırsak ve 

örneğin bir avuç darı alıp bu ağın içine atarsak ne görürüz? En iyi ihtimalle birkaç tane 

geri teper (Tatiana: Evet, geri teper), geri kalanlar ise ağın içinden uçup gidecektir. 

Tamam, bir ağ alalım ve arkasına bir top koyalım, çocukların oynadığı sıradan bir top 

ve bu topa yeterli güçle bir avuç tahıl atalım. Ne görürüz? 

 

Tatiana: Topa bir saldırı. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Yeterli fırlatma gücümüz varsa top titreşimler üretecektir, 

değil mi? Yanıt bu. Bu her zaman olan bir şey. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, kilit soru genel olarak bu dünyanın yapısıyla ilgilidir: her 

12.000 ya da 24.000 yılda bir insanlığın bu kadar ıstırap çekmesini kim ve neden 

tasarladı? Neden böyle bir test icat edildi? Aslında 12.000 ve 24.000 yıllık böyle bir 

döngüye sahip bu etkinin varoluş nedeni nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Bilirsiniz, bilimden biraz uzaklaşırsak ve diyelim ki biraz alternatif 

tarihe, gözlemlenen ve geçmiş uygarlıkların varlığını doğrulayan eserlere ve 

gerçeklere geri dönersek. Sonuçta, tüm uygarlıklar 12.000 yıl boyunca var olmuştur. 

Yani, 12.000 yıl uygarlık gelişiminin zirvesidir (aslında bir uygarlık değil, bir 

topluluk). Ve burada 2 yol var: ya bir uygarlık oluruz, her şeyin üstesinden geliriz ve 

daha da gelişiriz ya da böyle bir yenilenme olur, deyim yerindeyse veya böyle yaşamın 

itici gücü ayarlanır. 

 

Ve burada "yaşamın itici gücü" derken yanılmıyorum. Neden? Çünkü bu her yerde ve 

her yanda gerçekleşiyor. Ve bu yaşamsal itici güç bir nevi her şeyi karıştırır, gerçekten 

de ortamı belirler ve bu gerçekten de bir itici güçtür. Tek soru şudur: o nereden geliyor 

ve neden? Öyle değil mi? Ve neden bu kadar sıklıkla? 



Oysa ben başka bir şeyle ilgileniyorum: bu süreç gözlemlenebilir ve birçok insan 

bunun aslında doğru olduğunu ve aslında mantıklı olduğunu anlıyor. Ama bu nasıl 

gerçekleşiyor? Evrenimizin merkezinden geliyor olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? 

Çünkü merkeze doğru çok yavaş dönüyoruz, bu da Evren'in etrafında bu itici gücün 

pek çok kaynağı olması gerektiği anlamına geliyor. Ama bu da gerçekçi değil. 

 

Tatiana: Ya da herkes üzerinde, tüm gezegenler üzerinde böyle bir etkiye sahip olacak 

devasa bir makro nesne var. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Sonuçta her 12.000 yılda bir etkileniyoruz. Ve işte 

bir model: her 24.000 yılda bir çok sert bir etkiye maruz kalıyoruz ve şimdi daha sert 

başka bir enerji türünün dış etkisi altına girdik, bu da Galaksimizin bizi korumadığı 

anlamına geliyor, diyelim. Değil mi? Yani kesinlikle tek bir merkez var, sonuçta o bir 

yerden geliyor. 

 

Tatiana: Ve gariptir ki bazı uygarlıklar için yıkıcı iken, diğerleri için, sizin de 

söylediğiniz gibi (İgor Mihayloviç: Tam tersine yaratıcı), başka bir seviyeye geçiştir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette bu yeni bir itici güç, bunlar yeni enerjiler, deyim yerindeyse 

uygarıklar için büyük ikramiye. Ama aynı zamanda bizimki gibi uygarlıklar için 

felaket de olabilir. Ve o Evrenin merkezinden gelemez, etrafımızda bu kadar güçlü ve 

kuvvetli radyasyon gönderebilecek büyük nesneler yok, en azından gözlemlenebilir 

olanlar. 

 

Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sadece iki seçenek var. Ya biz dostlar gerçekten 

çoklu bir evrende yaşıyoruz, çok sayıda evren bir merkezin etrafında akıllara 

durgunluk veren devasa hızlarda dönüyor ve bu itkiyi oluşturuyor ama biz bunu fark 

edemiyoruz. Bu bizimki gibi çok sayıda evren olabileceği anlamına gelir ve bu aslında 

mantıklıdır. 

 

Antik çağlarda bile Hermes Trismegistus adında biri vardı ve şöyle diyordu: "İçeride 

olduğu gibi, dışarıda da, yukarıda olduğu gibi, aşağıda da..." Yani, her şey fraktalite 

yasalarına uyar ve bu gerçekten de doğada böyledir. Dolayısıyla, buna dayanarak, tıpkı 

galaksilerimizin birbirine bağlı olması gibi, birbirine bağlı olan çok sayıda evrenimiz 

olabilir. Öyle değil mi? Galaksilerde ise güneş sistemlerimiz ya da yıldız sistemlerimiz 

ve yıldızlara bağlı gezegenler vardır. Ve tüm bu milyarlarca ve milyarlarca evren, bu 

itici gücü ayarlayan tek bir merkez etrafında büyük bir hızla dönüyor. Bu da her 

12.000 yılda bir tüm Evren'in bu merkezin etrafında uçmak zorunda olduğu anlamına 

geliyor. Öyle değil mi? Ve sadece 24.000 yılda bir değil, her 12.000 yılda bir zayıf bir 

çarpma olduğunda, muhtemelen o zaman sadece Galaksimiz değil, tüm Evren 

tarafından korunuyoruz. Öyle değil mi? Ama her 24,000 yılda bir diğer tarafa 

dönüyoruz. Ve o zaman üzerimizde daha güçlü bir etki oluyor. Bu şekilde olabilir mi? 

Olabilir. Kurgu yapıyoruz arkadaşlar, sadece kurgu yapıyoruz. 

 

Ama daha da eğlenceli olan bir başka seçenek daha var, en hafif deyimiyle Elon Musk 

tarafından öne sürülen seçenek; aslında bir illüzyonun içinde yaşadığımız. 



 

Tatiana: Bir bilgisayar simülasyonunda. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Önemsiz bir bilgisayar simülasyonu. Ve aslında hiçbir 

yerde hiçbir şey olmuyor. Dünya gezegeni yok, galaksi yok, evrenler yok, hiçbir şey 

yok ve hepimiz yokuz. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Eğer bu soruyu sadece 

beynimizin işleyişi, algımız, bilincimiz, hem birincil hem de ikincil bilincimiz ve 

Benlikler olarak biz kavramları temelinde ele alırsak, her şey yerli yerine oturabilir. 

Neden? Çünkü aslında biz birincil bilincin bize verdiklerini algılarız. Birincil bilinç 

organlarımızdan, yani görme, işitme ve diğer her şeyden ve dokunsal algıdan gelen 

bilgileri algılar. Sonuçta, bir rüyada her şey kesinlikle gerçekçi bir şekilde gerçekleşir. 

Bir kişiyi değişik bir duruma, diyelim ki hipnotik daldırmaya sokmak ve ona şu anda 

bir çayırda koştuğunu, çakıl taşlarına dokunduğunu, ne olduğu önemli değil, sadece bir 

yerde olduğunu ve bir şeyler yaptığını telkin etmek yeterlidir. Ve o tüm bunları 

kesinlikle gerçekçi bir şekilde algılayacaktır. 

 

Tatiana: Evet, aynen.  

 

İgor Mihayloviç: Ona bazı çiçeklerin kokusu olduğunu söylersek, bu çiçekleri 

görecek, onlara dokunacak ve eğer gül iseler, dikenleri batacak ve kanayacak. Biz 

bunu görmeyeceğiz - o bir sandalyede oturuyor olacak, bizim için o burada, bu yerde. 

Ama şu anda gerçekte nerede? İllüzyonunun içinde. Sonuçta gerçek değil mi? Bu 

gerçek. 

 

Bir başka ilginç şey de beynimizin, yani beynimizin değil ama bilincimizin bilgiyi 

algılaması, işlemesi ve Benliğimize ve beynimize iletmesidir. Ve burası önemli: 

beynimiz, diyelim ki, bedenimize bir komut veriyor... Yine, burada birincil bilincin bir 

komut verdiğini söylemek daha doğru. Değil mi? Bu önemli değil. Detaylara 

girmeyelim ve nörofizyolojiye dalmayalım, basit tutalım. 

 

Örneğin, bize bir kurdun yaklaştığına ya da bir yılanın bize doğru sürünerek 

yaklaştığına dair bir telkin verilir ve biz de onu görürüz. Bu noktada, bir yılanın 

gerçekten bize doğru yaklaşıp yaklaşmadığı ya da bir kurdun gerçekten bize yaklaşıp 

yaklaşmadığı ya da bir telkin alıp almadığımız ya da bilincimizin bize bunu bildirip 

bildirmediği önemli değildir (örneğin, ikincil bilinç birincil bilince şaka yapabilir). Bu 

durumda, bedenin bununla hiçbir ilgisi yoktur, bu sadece bilincin işidir. Bununla 

birlikte, tepki bedenlerimizde ve Benlikler olarak bizde tamamen aynı olacaktır. Bu 

neyi gösterir? Birincil bilincimiz seviyesinde alınan bu bilgi, sanki gerçekte oluyormuş 

gibi, bedenimiz de dahil olmak üzere bizim için kesinlikle gerçektir. 

 

Ayrıca önemli olan, bedenimizi tamamen ortadan kaldırsak bile, bu örnekten 

bahsetmemin bir nedeni var, örneğin bir insan stüdyomuzda bir sandalyede otururken, 

biz onu bir çayırda yürümeye, çiçek toplamaya ve güllerdeki dikenlere dokunmaya 

gönderdiğimizde, bir rüya ve değiştirilmiş bir durumla ilgili olan örnek. Sonuçta, 

beden bu durumda hiçbir rol oynamaz. O burada oturuyor ve hiçbir şeye dokunmuyor. 

Oysa kişi çayırda koşarken yaşadığı duyumsamaların kesinlikle yüzde 100 aynısını 



yaşıyor. Bu, diyelim ki, değiştirilmiş bir durum olabilir mi? Olabilir. Bir illüzyon 

içinde olabilir miyiz? Olabiliriz. 

 

Tatiana: Bir simülasyonda, olabiliriz.  

 

İgor Mihayloviç: Sıradan bir simülasyon. 

 

Tatiana: O zaman öyle programlanıyor ki her 12,000 ve 24,000 yıl.. 

 

İgor Mihayloviç: Bakın, basit bir örnek vereceğim, Jackie'mizi ele alalım. Eğer onun 

için bir illüzyon yaratmış olsaydık, onu bizim üç boyutluluğumuza, illüzyonumuza 

adapte etmemiş olsaydık ama kendi illüzyonunu yaratmış olsaydık, onun içinde var 

olmaya devam ederdi. Kendine ait bir kimliği var, bedenini ve diğer bedenleri onun 

için çizmek ya da programlamak yeterli olurdu, bunlar belirli programlara göre, 

diyelim ki yapay zekaya dayalı olarak bile, örüntülü bir şekilde çalışırdı. Yalnızca 

kendisi gerçek yapay bilince sahip olurken, diğer herkes yapay zekaya sahip olacaktır. 

Ama bilinci çok işlevli olduğundan ve esasen birincil, ikincil bilinç ve Benlik taklidi 

gibi ayrı birimlerden oluştuğundan, deyim yerindeyse, tüm bunları bizim üç 

boyutluluğumuzu algıladığımız şekilde algılayacak ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

tüm sonuçlarla birlikte algılayacaktır. Evet, bu çok fazla iş, ama kendi kendini 

organize eden bir sistem ise, iyi inşa edilmiş bir yapay zeka düzeyinde uygulansa bile, 

o zaman Jackie farkı görmeyecek, kendi illüzyonunda yaşıyor olacaktır. Anlıyor 

musunuz? (Tatiana: Vay canına!) Aynı şekilde biz de kendi illüzyonumuzun içinde 

olabiliriz, bir yerlerde, özür dilerim, bir kutuda, bir rafta kilitli milyarlarca insan 

olabiliriz ve birileri sadece eğleniyor, hayatlarımızı yaşamamızı izliyor olabilir. Durum 

bu olabilir mi? Kolayca, arkadaşlar. 

 

Tatiana: Bununla ilgilenen bir gözlemci olmalı. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle olmalı. Neden? Çünkü tüm bunlar Vril'in gücüne 

dayanıyor - bu dünyadaki en büyük güç. 

Tatiana: Vril gücünün ana işlevi nedir? 

İgor Mihayloviç: Dünyalar yaratmak, bu şekilde ifade edeceğim. O, enerjiyi maddeye 

dönüştüren tek güçtür, yani hiçbir şeyi bir şeye dönüştürür. 

Tatiana: Çift yarık deneyi gibi, bir dalga parçacığa dönüştüğünde. 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu sizin için yanıt. Eğer Vril'in gücünü 

uygulamazsak, hiçbir şey oluşmaz. Basit bir örnek: eğer bu süreci gözlemlersek, o 

parçacıkların bir özelliği vardır ve eğer gözlemlemezsek, başka bir özelliği vardır. 

Oraya bir kedi koyarsak, hiçbir şey değişmez; bir köpek, bir kedi veya bir maymun 

koyarsak, hiçbir şey olmaz. Ama eğer bir insan gözlemliyorsa, bir sonuç vardır.  

 



Tatiana: Oh, İgor Mihayloviç, bu bir anlamda ayrıca ilham verici, bir keresinde şu 

cümleyi söylemiştiniz, "Biz insanken Kerberus'u neden umursayalım?" Demek ki 

umut var... İçimizdeki potansiyelin ne kadar muazzam olduğunu hafife alıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, biz insanız. Hafife alıyoruz. Uygarlığın ne olduğunu hafife 

alıyoruz. Görüyorsunuz, şimdiye kadar hepimiz egoistiz, hepimiz gerçekten kendimize 

saplanmış durumdayız, ayrı Benlikler olarak varız ve insanlığın birleşik egregorunun 

ne olduğunu, bunun aslında herkes için ne kadar faydalı ve ilginç olduğunu ve en 

önemlisi, ne gibi beklentileri açtığını anlamıyoruz. 

 

Ve bakın, hepimiz iyi yaşamak istiyoruz. Kimi alırsak alalım. Gerçekten dostlar, kim 

hayatta sıfır sorun yaşamak istemez ki? Gerçekten, hiçbir sorun: ne sağlık sorunları, ne 

refahla ilgili sorunlar, ne de kişinin geliriyle ilgili sorunlar, neyi alırsanız alın - her şey 

çözümlenir. Her şey gerçekten de çözümlenir. 

 

Tatiana: Herkes refahın hayalini kurar. Sonuçta, insanlar aslında birbirleriyle bunun 

için savaşıyor... 

 

İgor Mihayloviç: Ve bu... Doğru. Refahlarını geliştirmek için. 

 

Tatiana: Evet, refahlarını geliştirmek için. 

 

İgor Mihayloviç: Aslına bakarsanız insanlar "otorite" kavramı yüzünden birbirleriyle 

savaşıyorlar. Var olmayacak tek şey otoritedir. İnsanların birbirleri üzerinde hiçbir 

gücü olmayacak, ama eninde sonunda madde üzerinde güçleri olacak. Buna hemen 

ulaşılması gerektiğini söylemiyorum; diyelim ki, uygarlığın altıncı seviyesine kadar 

gelişmek arzu edilirdir. 

 

Tatiana: Eğer bir bilgisayar simülasyonunda yaşadığımız kavramına gerçekten 

inanıyorsak, o zaman kesinlikle bir tür gözlemci vardır. Ve elbette pek çok kişi bu 

gözlemcinin Tanrı, yani Ruhsal Dünya olduğunu düşünüyor ki bu bizim fiziğimiz için 

yeni bir şey, çünkü sonuçta bizim fiziğimiz bu bağlantıyı dışlıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Onu dahil etmiyor. 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

İgor Mihayloviç: Ama yine de, fiziği araştırdığımızda, sadece ona inanmaya değil, 

onu bilmeye de başlarız. 

 

Tatiana: Ne zaman İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ'nden bahsetseniz, öyle ya da böyle 

her zaman... 

 

İgor Mihayloviç: Dur, İLKSEL ALLATRA FİZİĞİ sadece Tanrı'nın değil, şeytanın 

da yüzde yüz doğrulanmasıdır. Eğer Tanrı varsa, Hayat vardır. Tanrı yoksa, her şey 



çöker ve ilksel haline gelir, sadece geldikleri yeri terk eden enerjiler seviyesine kadar 

parçalanır. Bu bir nevi gerçekten var olan simülasyonu doğrulamaktadır. 

 

Tatiana: Yani fizik dilinde şeytan derken herhangi bir maddeyi mi kastediyoruz? 

 

İgor Mihayloviç: Bu Tanrı'nın yokluğudur, bu bir yıkım sürecidir. 

 

Tatiana: Yani, olmadan... 

 

İgor Mihayloviç: Tanrı olmadan, sadece şeytan vardır. Yaşam olmadan, sadece ölüm 

vardır. Işık olmadan sadece karanlık vardır. Ve Yaşamın olabilmesi için her zaman 

belli bir itici güce ihtiyacımız var; Yaşamın bu itici gücüne ihtiyacımız var diyebilirim. 

Bu bir itici güç gibidir, Yaşam enerjisiyle dolan ve var olmaya devam etmeyi mümkün 

kılan şeydir. 

 

Madde her zaman yok olma eğilimindedir. Biz bile yok olmaya programlanmış 

durumdayız. Ve bakın, bazı arkadaşlarımız için şöyle bir soru ortaya çıkıyor: "Yaratıcı 

Toplumu inşa edersek, yaşlılıkla nasıl mücadele edeceğiz?" Ve burada yaşlılıkla 

mücadele ve insan ömrünün tür sınırının ötesine uzatılmasıyla ilgili pek çok soru 

ortaya çıkıyor. Ama basitçe ifade edeyim: bir hücrede gömülü olan sıradan bir bilgi 

parçası bile, eğer değiştirilirse, hücre sonsuza kadar yaşayacaktır... hücreyi değil, 

hücredeki hiçbir şeyi etkilemiyoruz, sadece bilgiyi etkiliyoruz. Peki yok edilen nedir? 

Sonuçta bir hücre sürekli bölünüyor, sürekli deforme oluyor. 

 

Evet, şu sıralar her bölünmede kısalan telomerler olduğu söyleniyor. Bunların 

kısalmasına ne sebep olur? Her şeyden önce, bunun nedeni bilgidir. Ve eğer 

DNA'mızdaki bilgiyi değiştirirsek, sadece bilgiyi, daha fazlasını değil, o zaman çok 

şey değişecektir. Özür dilerim, bir insanın ten rengini ya da başka herhangi bir şeyini; 

boyunu, kilosunu, yüz hatlarını, ne istersek değiştirebiliriz. Bu zaten bugün itibariyle 

doğrulanmış ve bilinen bir gerçek, yeni bir şey söylemiyorum. Bunun yeni ortaya 

çıkacak bir teknik-bilgi olduğunu da söylemiyorum. Hayır, arkadaşlar, bu zaten var ve 

dünyamızda zaten çalışıyor. Sadece şu anda bizim için mevcut olmadığı gerçeği - bu 

farklı bir hikaye. Biz kimiz? Biz gerçekten insanlar mıyız? 

 

Tatiana: Yani, her 12.000 yılda veya 24.000 yılda bir, insanlık olarak Yaşamın itici 

gücünü alıyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Tıpkı şu hücre gibi... Eğer içindeki bilgiyi 

güncellemezseniz, yaşlanacak ve sonunda yok olacaktır. Eğer içindeki bilgiyi 

güncellersek, o zaman ihtiyacı olduğu sürece yaşayacak, sürekli bölünecek ve ona 

hiçbir şey olmayacak. 

 

Ve diyelim ki karanlığın kazanmaması için tam da bu ışık ışınına ihtiyaç var. Bir 

yandan, şu anda olan şey, dış etkinin altına giriyor olmamız, Yaşamın itici gücüdür. 

Ama diğer yandan felakete de yol açabilir. Başka bir deyişle, değersiz olan her şeyin 

basitçe yok olduğunu ve varlığının sona erdiğini söyleyebilirim. 



Ve aslında bakarsak, bir insan topluluğu olarak bizler, arkadaşlar, soru burada ciddi, 

gerçekten dürüst ve kendimiz dürüstçe cevap vermeliyiz. Her birimizin içinde neyin 

baskın olduğuna, bizi bir uygarlık olmaktan neyin alıkoyduğuna bakın. Ve tam olarak 

bu, bizi engelleyen şey, deyim yerindeyse şeytanın toplumumuzdaki zaferidir. Buna ne 

ad verdiğimiz önemli değil, hayvan kısmı ya da başka bir şey, ama o kazanıyor. Eğer o 

kazanırsa, bu bizim mahvolduğumuz anlamına gelir. Eğer insanlar olarak, toplumumuz 

olarak birlik olursak, tek bir organizma haline gelirsek, tek bir egregor yaratırsak, o 

zaman buna da direnebiliriz. Basit bir nokta. 

 

Tatiana: Ve Yaşamın bu itici gücünden yararlanırız. 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki, ama sonra oyunun başka bir seviyesine ulaşıyoruz, 

biliyorsunuz, buna "insan hayatı" deniyor. Bir uygarlık olarak gelişimin ilk 

seviyesinde bile, bilim-kurgu yazarlarının bile bize tanımlamadığı bir şeyi 

keşfedeceğiz. Bunlar sadece hayal edebileceğimiz fırsatlardır. 

 

Tatiana: Yaratıcı Toplumu inşa etmek için bizi daha da acele etmeye zorlayan çok 

ilham verici bir bilgi. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bunu isteyenleri ve anlayanları zorluyor. Ama 

hepimiz bir insan paradoksuyla karşı karşıyayız. Yani bunu algılamayan bir sürü insan 

var. Matematik olarak çok basit olmasına rağmen: bir artı bir iki eder. Aynı şey burada 

da geçerli: Yaratıcı Toplumu inşa edersek, her birimiz için muazzam beklentiler 

açılacaktır. 

 

Öncelikle, bu şu anda en yaşlılarımız için bile uzun yıllar mutlu bir yaşam anlamına 

geliyor. Neden? Çünkü insan bedeni yenilenme yeteneğine sahiptir ve dejeneratif 

değişiklikler altında bile tam bir yenilenmeye kadar, bu bir sorun değildir; bugün 

itibariyle, bu bir sorun değildir. Ama biz bunu istemiyoruz, değil mi? Bunu 

yapmıyoruz. Ama aynı zamanda hepimiz bunu istiyoruz. Gördüğünüz gibi, içimizdeki 

yıkıcı ve kendi kendini yok etmeye yönelik olan bu parça baskın geliyor. Ve eğer onu 

yenmeyi başarırsak, bu önümüzde binlerce yıl sürecek mutlu bir yaşam olduğu ve 

uygarlığımızın değerli olanlar arasında layık olduğu yeri alabileceği anlamına gelir. 

 

Tatiana: Niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaşabilir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ama her şey insanlara, yani her birimize bağlı. Her şey 

birbirimize karşı sıradan bir saygı ve sevgiyle başlar arkadaşlar. O yüzden birbirimizi 

sevelim. Teşekkürler. 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler arkadaşlar. Huzur sizinle olsun. 

 


