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Yaratıcı Topluma doğru ilk adım. İgor Mihayloviç Danilov, 12 Kasım 2022 tarihinde 

gerçekleşen küresel öneme sahip etkinlikten bahsediyor - uluslararası çevrimiçi forum 

Küresel Kriz. Hayatta Kalmamız Birlik Olmakta, aynı anda dünyanın 150 diline 

çevrildi. 

 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, 12 Kasım 2022 tarihinde, Yaratıcı Toplum projesinin 

bağımsız platformu çok önemli bir etkinliğe, küresel öneme sahip bir etkinliğe ev 

sahipliği yaptı - uluslararası çevrimiçi forum Küresel Kriz. Hayatta Kalmamız Birlik 

Olmaktadır. Ve hepimiz bu etkinliğin binlerce insanın, dünyanın 180 ülkesinden gelen 

gönüllülerden oluşan uluslararası bir ekibin çalışmalarının bir sonucu olduğu 

gerçeğine büyük saygı duyuyoruz. Bugün itibariyle, dünyanın 150 diline aynı anda 

tercüme edilen bu ölçekteki ilk ve tek etkinliktir. İzleyicilerimiz için belirtmek isterim 

ki bu etkinlik sıradan insanlar sayesinde mümkün olmuştur. Ne hükümetlere ait 

kuruluşlar, ne ülke hükümetleri, ne de bazı dünya şirketleri; dünyanın çeşitli 

yerlerinden, bazen birbirlerini tanımayan ve birbirleriyle tanışıklığı olmayan sıradan 

mütevazı insanlar. Yine de bir araya geldiler ve tüm dünyaya gösterdiler ki, insanlar 

birleştiğinde onlar için imkansız diye bir şey yoktur. Ve bu dalgaya katılacak böyle 

daha birçok insan olsaydı kesinlikle harika olurdu. 

 

Videolardan birinde artık herkesin birbirine destek olma zamanının geldiğini 

söylediniz. Tek bir aile, birleşik bir uygarlık olma zamanı geldi ve burada yalnızca 

birbirimize, kendimize güvenebiliriz. Ve biliyorsunuz, gerçekten de forumdan sonra, 

ne kadar çok insanın dünyamıza neler olduğunu, toplumumuza neler olduğunu, 

hepimizin nasıl bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ve her birimize ne kadar 

tarihi bir görev düştüğünü anladığını görebiliyoruz. Elbette zamana, her saniyeye 

değer veren ve hala uykuda olan, henüz uyanmamış ve dünyada olup bitenlerin 

gerçeklerini görmeyen insanlara ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapan pek çok 

insan var. 

 

Ve biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, elbette, insanların bu tür davranışları, bu tür 

istekleri ve bu tür cesaretleri derin bir saygı ve hayranlık uyandırıyor ve en önemlisi, 

Yaratıcı Toplumun bu tür bir temele - gerçeğin temeli, gezegendeki her insan için 

cesaretle ve özveriyle hareket eden saf kalplere sahip olağanüstü insanlar arasındaki 

ilişkilerin temeli - dayanması halinde gerçeğe dönüşeceğine dair umut veriyor. 

 



Dolayısıyla, 12 Kasım 2022'deki bu olay muazzam bir öneme sahip ve bu olaydan 

yine de bir tepki ve yankı göreceğiz, ama bu olayın arkasında, bu günün arkasında 

aslında muazzam bir güç var; bu günün arkasında Yaratıcı Topluma doğru ilerlemek 

için büyük bir dürtü, bir tür itici güç var. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette var. Ve bu itici güç, kayıtsız kalmayan ve insaniyetlerini 

gösteren çok sayıda insandan geliyor. Biliyorsunuz, doğrudan ya da dolaylı olarak, bu 

forumu mümkün kılan ve imkanları dahilinde aktif rol alan herkese içtenlikle teşekkür 

etmek istiyorum. Forum gerçekten kayda değer arkadaşlar. Ve şunu söylemek isterim 

ki, bugün itibariyle bu gerçekten ilk adım. Aslında insanlığı Yaratıcı Topluma götüren 

merdivenin ilk basamağında ilk adımı atmış bulunuyoruz. O yüzden hepinize çok 

teşekkür ediyorum, herkes elinden geleni yaptı. 

 

Zor olduğunu anlıyorum, sorunların ortaya çıktığını anlıyorum, söylemek istediğimiz 

pek çok şeyi bile söyleyemediğimizi anlıyorum. Ama kabul etmelisiniz ki dostlar, ilk 

kez açıkça ve dürüstçe pek çok şeyi söyledik, her şeyi gerçek isimleriyle adlandırdık. 

Evet, daha önce de doğruları söylüyorduk ama ilk kez bu kadar kapsamlı ve herkes 

için söyledik. Bu, aklı başında, zeki insanlar için toplumun, insan toplumumuzun nasıl 

olması gerektiğine, açık ve dürüst olması gerektiğine dair çok iyi bir örnek. Ve bu 

forumda gösterilen en önemli şey, bu son derece derin krizden bir çıkış yoludur. 

Jeopolitik ya da ekonomik krizden bahsetmiyorum. Günümüzdeki en ciddi kriz iklim 

krizidir. Bu çok iyi, çok nazik bir şekilde sunuldu. Evet, pek çok kişi "Çok sert" 

diyecektir. Hayır dostlar, çok nazikçe. Bugün bildiklerimize dayanarak, gerçeği 

nazikçe ve dikkatlice aktarabilen arkadaşlarımıza teşekkürler. Her ne kadar birçok 

insanın pençelerini göstermek istediğini anlasam da, birçok kişinin böyle bir fikri 

olduğuna inanıyorum, ancak en önemli şey insanların duygularını aşabilmeleri, 

korkularını aşabilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleridir. Ve katılımcılarımızın, 

bilgi sahibi olmayan, gerçekten hiçbir şey bilmeyen pek çok insan olduğunu fark etmiş 

olmaları çok önemli. 

 

Nasıldır bilirsiniz, bir şey yaptığınızda, onu her yönüyle bilirsiniz, derinlemesine 

çalışırsınız, sizin için yeni değildir, her gün yaşadığınız bir şeydir, izler ve çalışırsınız, 

hepsini hesaplarsınız, gün boyu onunla meşgul olursunuz. Peki, diyelim ki, fırsatı 

olanlar. Ve hatta çalışanlar bile, zihinlerinde, her şeyden önce, tüm insanlığımızın 

kendini bulduğu duruma sahipler. Yani bunu anlayarak ve bilerek, insanlar isteseler de 

istemeseler de bununla yaşıyorlar. Bugün itibariyle bu iklim cerberusunun bizim için 

yarattığı tüm ciddiyetin ve tüm tehditlerin farkında olan insanlar bir çıkış yolu arıyor, 

bilgiyi bir şekilde aktarmaya çalışıyor. 

 

Anladığım kadarıyla pek çok insan içerlemiş, anlatıp duruyorlar ama duyulmuyorlar. 

Elbette bu durum onların pençelerini gösterme ve her şeyi gerçek isimleriyle 

adlandırma isteği uyandırıyor. Ama bakın insanlarımz ne kadar zeki ve kültürlü. 

Durumun sertliğine rağmen insanlar çok iyi bir iş çıkardılar. Teşekkür ederim 

arkadaşlar, size gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Harika bir forum düzenlediniz, 

sıradan insanlar tarafından düzenlenen basit bir forum, birileri sipariş vermiş ya da 

sponsor olmuş gibi değil. Nasıl olur bilirsiniz, insanların iklim hakkında konuşmak 



için bir araya geldiklerini görürsünüz ve orada sadece yalancılar vardır, herkes orada 

kendisi için bir çıkar peşindedir, oysa burada herkes için, her insan için bir çıkar vardır 

ve bu dile getirilir. Ve bu forumda söylenen her şey, her insana sağlanacak tüm 

umutlar, hepsi doğru ve çoğu zaten var, dahası gerçekte varlar, sorun şu ki bunu 

bilmiyoruz. Bu çok modern teknolojiler hakkında. Nasıl yaşayabileceğimiz hakkında, 

sadece bunu bilmiyoruz, köleler gibiyiz, bilirsiniz, hayatımız bir karanlıklar alemi gibi. 

Bizim için bu varoluşun bir illüzyonu yaratıldı ve biz de o masaldaki, Harikalar 

Diyarı'ndaki Alice gibi bunun dışına çıkamıyoruz, bu yüzden biz de bir korku ve 

insanlık dışı diyarda yaşıyoruz ve nedense bunun normal olduğunu düşünüyoruz. Yine 

de, büyük ölçüde, düşünmekten bile vazgeçirildik. Tek düşündüğümüz bir parça 

ekmek, başımızı sokacak bir çatı ve yarını görebilmek için bu günü nasıl atlatacağımız.   

 

Ama birçok insan yarının hepimiz için şüpheli olduğunu kavradığı zaman, içlerinde bu 

gücü, forum için gücü, az miktarda da olsa toplumumuz için gücü veren bir şey 

uyandı. Gerçekten de kabul etmelisiniz ki dostlar, biz sekiz milyar insanın hala çok 

küçük bir parçasıyız, yine de bu merdivenin ilk basamağına adım atmayı başardık. 

Elbette daha yapacak çok işimiz var. 

 

Anlıyorum, şu anda herkes coşkulu, biz de öyleyiz, bu harika bir forum, dürüst ve adil. 

Ama dostlarım, tüm yorgunluğumuza rağmen, bu dünyada kelimenin tam anlamıyla o 

kadar çok aptal insan olmasına rağmen, eğitimleri ya da başka bir şeyleri ne olursa 

olsun, sadece fark edemiyorlar ya da fark etmek istemiyorlar, ne yazık ki, siz 

dostlarımın aksine, gerçekle yüzleşmeye, korkularıyla yüzleşmeye alışık olmayan pek 

çok korkak var. Saklanıyorlar, varoluş illüzyonunun içine saklanıyorlar ve "Bize 

dokunmayın, biz istediğimiz gibi yaşamak istiyoruz" diyorlar. Bunun tek nedeni, sizin 

ve bizim aksine, her gün gerçek avcılar gibi izini sürdüğümüz cerberus'u görmemiş 

olmalarıdır. Ama inanıyorum ki onu yakalayacağımız zaman gelecek ve ona sert bir 

tasma takmanın ve kısa bir tasma takmanın bir yolunu bulacağız, her şey bizim 

gücümüz dahilinde. Şimdilik en önemli şeyin yorgunluğumuza, doğal insani kaygı ve 

endişelerimize rağmen hızımızı korumak olduğunu düşünüyorum. 

 

Hatta daha da fazlasını söyleyeceğim, içerlememize rağmen, eğer her şeyi gerçek 

isimleriyle adlandırırsak. Dostlarım, siz çok şey yaptığınızda, elinizden gelenin en 

iyisini yaptığınızda, paranızı, kendi zamanınızı, kendi hayatınızı başkalarının yaşaması 

için harcadığınızda, onlar sizi duymak istemezken - buna aldırmayın. Şöyle 

söyleyeyim: şimdi bile, durum ne kadar zor olursa olsun, birçok insan bunu görmüyor, 

bu yüzden zamanınızı apaçık olanı göremeyen bu aptallarla harcamayın. 

 

Hayatınıza, şöyle söyleyeyim, verimlilik açısından, yani verimlilik faktörü açısından 

yaklaşın. Sizi dinlemek istemediklerini görürseniz, yolunuza devam edin, beyni olan 

ve moron olmayanlarla iletişim kurun ve konuşun. Forumda çok güzel söylendi, 

dürüstçe ve açıkça: "moronlar". Bu bir hakaret değil, bugün gerçekten mutlak 

moronluk sergileyen bazı insanlar için bir teşhis. Neler olup bittiğini anlıyor, biliyor ve 

görüyorlar, sadece bir yanılsamanın arkasına saklanıyorlar ya da yaşam tarzlarını 

değiştirmek istemiyorlar. Çoktan değişti, özür dilerim, kılıç çoktan hepimizin üzerine 

kaldırıldı. Bu, bize kalan tek seçeneğin Cerberus'a boyun eğmek olduğu anlamına mı 



geliyor? Hayır, boşuna beklemiş oluruz. Bizler insanız, yaşamak istiyoruz. Ve bunu 

hatırlamalıyız. Gücümüzün birlikten geldiğini hatırlamalıyız. Ve bu gerçekten böyle. 

 

Evet, katılıyorum, küresel bir kriz var ama bir çıkış yolu da var. Ve sizler, dostlarım, 

bu forumda bunu dile getirdiniz. Bu, her insan için yeni ve kesinlikle harika bir yaşam 

sağlayan harika bir çıkış yolu. Yoksulluktan uzak bir varoluş ve mükemmel bir sağlık. 

Her birey ve bir bütün olarak toplum için muazzam fırsatlar sağlar. Her şey 

doğrulanmış, her şey kanıtlanmış ve düz metin olarak anlatılmıştır. Öyle görünüyor ki, 

insanların başka neye ihtiyacı var? İnsanların neye ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? 

Hayır, bir tekmeye değil. Bizi duymazlarsa cerberus tarafından bir tekme atılacaktır. 

İnsanların sadece ilgimize ihtiyacı var. Evet, dostlar, hala yapacak çok işimiz var - 

sekiz milyar bilgisiz insan var. 

 

Altı el sıkışma kuralının işe yarayacağını ve iki hafta içinde herkesi 

bilgilendirebileceğimizi, bir karar verebileceğimizi ve kelimenin tam anlamıyla bir ay 

içinde Yaratıcı Toplumu inşa etmeye başlayabileceğimizi ummak... elbette iyi olurdu 

ve ben buna varım. Ama kusura bakmayın, bu dünya çok uzun zamandır inşa 

ediliyordu. Normal düşünen insanlar özenle ve uzun bir süre boyunca kölelere 

dönüştürüldü, moronlar yaratıldı, böylece onları manipüle etmek ve kontrol etmek 

daha kolay olacaktı. Ama şimdi gerçeklerle yüzleşiyoruz. Bu nedenle çabalarımızı bizi 

duymak isteyenlere yöneltelim ve akıllı insanlarla birleşelim. Şunu da söylemek 

isterim ki zekâ her zaman eğitim anlamına gelmez. Bir kişi çok iyi eğitimli olabilir, 

sadece bilgi edinmiştir ama mantıklı hale gelmemiştir. Bunu açıklığa kavuşturmak için 

basit bir örnek vereceğim. 

 

Tüketimci formatta, bugünkü dünyamızda, milyonerlerin çoğunun yüksek eğitimi 

yoktur. Dolayısıyla yüksek eğitimli insanların, büyük ünvanlara sahip insanların 

peşinden koşmayalım, bilgi sağlamak için kitle iletişim araçlarına güvenmeyelim, 

hatta şunu söyleyebilirim: kitlesel dezenformasyon, şunu söylemek daha doğru ve 

dürüst olacaktır, kendimize, dostlarımıza, yeteneklerimize güvenmeli ve onlardan 

hareket etmeliyiz. O zaman her şey bizim için yoluna girecektir. Zamanı geldiğinde 

herkes konuşmaya başlayacaktır. Şimdi bizim gibi insanlara odaklanalım, hayatlarını 

uyuyarak geçirmek istemeyen insanlara, en hafif deyimle söylüyorum, ama ne demek 

istediğimi anladınız. Onlarla birlikte uyuyanları uyandıralım, başka seçeneğimiz yok. 

 

Çok şey yapabiliriz ve bunu kendiniz de kanıtladınız. Aslında bu dünyayı değiştirmek, 

herkes için kaçınılmaz olarak ölü bir dünyadan diri bir dünyaya dönüştürmek ve bu 

dünyada sonsuza dek mutlu yaşamak çok kolay, yoksulluk olmadan, açlık olmadan ve 

kesinlikle savaşlar olmadan. Sonuçta her şey bizim elimizde dostlar, her şeyi 

yapabiliriz, sadece istekli olmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor... evet, şu ana kadar 

muazzam miktarda çaba gösterdik. Neden? Çünkü sayımız az. 

 

Ne kadar çok olursak, tüm gücümüzü buna yatırmamız o kadar az gerekecektir. Her 

birimiz biraz çaba harcarsak dünya değişecektir, mesele bu arkadaşlar. Bence 

bugünlerde başlatılan bu dalgayı desteklemek ve bu dalganın dünyayı birçok kez 

dolaşmasına izin vermek önemli. Neden birçok kez? Çünkü çok fazla sağır insan var 



ve özür dilerim, ilk seferde hiçbir şey anlamayacak çok fazla moron var. Ve tüm 

insanlarda ayna nöronları aktive etmek bizim için çok önemli. Beyni olmayanlar için 

en iyi bilgi taşıyıcısı olduğunu söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü maymun gibi 

yaşıyorlar. Diğer maymunları, daha evrimleşmiş olanları kopyalamaya başlarlar ve 

sonra bu kopyalamayı bir beceri olarak edinirler. 

 

Dolayısıyla arkadaşlar, evet, dünyamız karmaşık. Evet, tüketim formatının ürünleri 

diyebileceğimiz pek çok insan var, yani hiçbir şey duymak istemeyen, John'un 

konferansta söylediği gibi (hatırlıyor musunuz? Rotary'den o bayan hakkında), kişisel 

çıkarları tüm toplumun çıkarlarından üstün olan, anlık kazançları tüm insanlığın 

geleceğinden çok daha önemli olan insanlar. Böyle insanlar var, ama onlar da sadece 

insan, onlar da tüketim biçiminin kurbanları ve onlara da ulaşmamız gerekiyor. Yani 

arkadaşlar, yapacak çok işimiz var. Dolayısıyla kendi göbeğinin ötesini göremeyen bu 

insanlar için ayna nöronlar çok önemli. Daha fazla görsel tanıtıma ihtiyaç var. Nerede 

olurlarsa olsunlar, etraflarında Yaratıcı Toplum olduğu zaman bunu anlayacaklar. 

Çıkış yolu olmadığını ve değişmek zorunda olduklarını anladıklarında onlar da 

değişeceklerdir. 

 

Ne yazık ki, diyelim ki gücün zirvesinde böyle pek çok insan var. Neden? Çünkü tüm 

yaşamlarını daha yükseğe çıkmak için harcıyorlar. Ne kadar yükselirlerse, o kadar 

fazla umut, zenginlik ve saygıya sahip olacaklarına inanıyorlar. Ama forum gösterdi 

ki, saygıyı yaratan insanlardır, kendisi için hileli bir şekilde elde edilmiş bazı kar 

payları değil. Öyle değil mi? Yaratıcı Toplumda Hakikat hüküm sürerken, insanlar 

nesneleri ve insanları gerçek isimleriyle adlandırır ve eylemlerini oldukları gibi 

adlandırılır. 

 

Bu yüzden Hakikatin zamanı geldi dostlar ve bundan kaçamazsınız. Kavşağa 

yaklaşıyoruz ve nereye gideceğimizi seçmeliyiz. Ya doğru yol boyunca düz gideceğiz 

ya da (tüketimci formatta her zaman olduğu gibi) sapacağız, Hakikatten uzaklaşacağız, 

sahteliğe gideceğiz ve orada öleceğiz. Ya da Cennet'e, insanlık olarak inşa 

edebileceğimiz o Cennet'e gideceğiz. Aslında onu inşa edebiliriz. Sonuçta küresel 

krizden çıkmanın bir yolu var ve biz bunu biliyoruz. Değil mi dostlar? 

 

Çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için teşekkürler, arkadaşlar. Bizi bağışlayın, 

birçok şeyi tartışabiliriz ve konuşmak istiyoruz ama bugün sadece hepinize içtenlikle 

teşekkür etmek istedik. Size dostça sarılmak istedik. Bunu hak ettiniz dostlar. Bize 

sevinç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Birbirimizi sevelim. Huzur sizinle olsun. 

 

 

 


