
YARATICI TOPLUMDA GELECEĞİNİZ 

 

En yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması Yaratıcı Toplumdaki her insanın 

yaşamını nasıl kökten değiştirecek? Yaratıcı Toplumda yeni teknolojilerin 

kullanılmaya başlanmasıyla hastalıkları nasıl yenebilir, bedenlerimizi nasıl 

gençleştirebilir, bedensel kusurları nasıl düzeltebilir, kaslarımızı nasıl büyütebilir, kilo 

verebilir ve daha birçok şeyi nasıl yapabiliriz? Kayıp ya da hasarlı doku ve organlar 

nasıl onarılır? Virüslerin topluma olumlu bir şekilde hizmet etmesi nasıl sağlanır? 

Günümüzde petrol ve hidrokarbonlar neden kötüye kullanılıyor? İnsanlar zaman 

kaybetmeden uzun mesafelere nasıl seyahat edecek ve uzayda yeni canlı gezegenleri 

nasıl keşfedecek? Her insanın yaşam kalitesine odaklanan harika bir dünya nasıl inşa 

edilir? Yaratıcı Toplum projesi için nasıl gönüllü olabilirim? Yaratıcı Toplumun 

inşasına nasıl yardımcı olabilirim? 

 
 

 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, "Herkes Ne Hakkında Sessiz" ve "Hazır mısınız?" başlıklı 

önceki videolarımızdan sonra, Yaratıcı Toplum projesinin katılımcılarından, 

insanlardan çok sayıda yanıt ve geri bildirim aldık. Ve size büyük bir minnettarlıkla 

söylemek isterim ki insanlar bu tür açık ve dürüst konuşmalar yaptığımız için çok 

mutlular; harekete geçmek için muazzam desteğinizi ve ilhamınızı hissediyorlar. 

İnsanların kendileri de, "Yaratıcı Toplum projesi hakkında tüm gezegeni 

bilgilendirmek, haykırmak için ilham kaynağı" diyorlar. 

 

Gerçekten de bu videolardan sonra "Yaratıcı Toplumun inşasına nasıl yardımcı 

olabilirim?" gibi pek çok soru aldık. Ya da şöyle sorular: "Yaratıcı Toplum projesi için 

nasıl gönüllü olabilirim?" "En iyi yatırımın aslında Yaratıcı Toplum'a yapılan yatırım 

olduğunu anlıyorum. Bu yüzden lütfen bana Yaratıcı Toplum projesini finansal olarak 

nasıl destekleyebileceğimi söyleyebilir misiniz?" Ve kesinlikle pek çok insan sizin 

girişiminizi ve Yaratıcı Toplum'un inşasında aktif rol alan insanları finansal olarak 

teşvik etmenin harika olacağı fikrinizi destekledi. Ve elbette, size içten şükranlarını 

ifade eden pek çok insan oldu, ancak paraya ihtiyaçları olmadığını söylediler; bunu 

yalnızca tüm insanlığın hayatta kalmasına ve harika bir dünyada yaşamasına yardımcı 

olmak için yapıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Bunu anlıyoruz, teşekkür ederim, dostlar.  
 

Tatiana: "Ama bunu kesinlikle sadece tüm insanlığın hayatta kalmasını, hepimizin 

güzel ve güvenli bir dünyada yaşamasını istediğimiz bakış açısıyla yapıyoruz." 



İgor Mihayloviç: Kimseyi rencide etmek istemedik. Bu girişim aslında size bir 

şekilde teşekkür etmeyi amaçlıyor. Ve gerçekte insanlar bunu hak ediyor. Bu ödüle 

gelince, bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bilirsiniz, insanların paralarını ve 

zamanlarını bir tür ödül ya da başka bir şey almak için yatırmadıklarını anlıyorum. 

Ama öte yandan, Yaratıcı Toplum inşa edildikten sonra bile beş yıl daha para 

dolaşımda olacak. İnsanlar bunu gerçekten hak ediyorsa neden olmasın? Bunun nesi 

kötü? Basit bir soru. Birçoğunuzun buna ihtiyacı olmadığını ve tüm bunları gerçekten 

saf bir kalple yaptığınızı anlıyorum. Bu harika bir şey. Dostlar, biz, hepimiz de bu 

dünyanın kalması ama daha iyiye doğru değişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 

çok iyi olur. 

 

Tatiana: Evet. İgor Mihayloviç, Biliyorsunuz, bu videolardan sonra, özellikle de 

"Herkes Ne Hakkında Sessiz" videosundan sonra bazı yanlış anlaşılmalar da oldu. Ve 

insanlar şu soruyu sordular... bazıları hemen toplam ikramiye fonunu hesapladı ve 

"Tüm bunlar için para nereden gelecek? Büyük bir meblağ olduğu ortaya çıkıyor." 

 

İgor Mihayloviç: Miktarın ne olacağını bilmiyoruz. Miktarın büyük olmasını 

umuyoruz, sadece büyük değil. Değil mi? Pek çok insan Yaratıcı Toplum'a katılacak 

ve bu konuda bilgi verecek ve insanlar bu ödülü gerçekten hak edecek. Biz de bunu 

umuyoruz. "Para nereden gelecek?" sorusuna gelince. Dünyanın her yerinde askeri 

bütçelerin çok büyük bir meblağı temsil ettiğini, ayrıca bürokratlar ve bir yığın 

uygunsuz harcama olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece iklimle mücadele için ne 

kadar harcandığını hesaplayın, gerçekte hiçbir yere gitmiyor. Değil mi? Ve daha pek 

çok başka husus var. Ancak bu aslında yanlış olur. Neden? Sanırım herhangi bir 

makroekonomist "para nereden gelecek?" sorusuna zaten cevap vermiştir, ama diyelim 

ki ekonomist olmayanlar için basit bir şekilde cevap vereceğiz ve bunu netleştirmeye 

çalışacağız.  

 

Yaratıcı Toplum inşa edildikten hemen sonra yeni bir para birimi getirilecek. Buna X 

diyelim, daha sonra ne isim verileceği insanlara bağlı olacak. Yani bu para birimi X, 

diyelim ki, ana ve tek para birimi olacak. Dünyada var olan diğer tüm para birimleri, 

oldukça fazla sayıda çeşitli para birimi var, hepsi ortadan kalkacak. Evet, örneğin 

birikimlerinizin takası yapılacak (sık sık olduğu gibi; birçok ülkede olmuştur ve bazı 

ülkelerde hala olmaktadır). 

 

Mevcut paranın bu X para birimiyle değişimi belirli bir kur üzerinden 

gerçekleştirilecektir. Bu oran ekonomistler tarafından belirlenecek, hangi yolun doğru 

olduğuna onlar karar verecektir. Örneğin, bugün itibariyle dünyamızda daha yaygın 

olarak kullanılan tek para birimi ABD dolarıdır. Öyle değil mi? Bir seçenek olarak, 

örneğin on doları bir birim X para birimine bağlayalım. Ve bu tür bir değişim 

gerçekleşecektir. Tamam mı? Ancak (yine bu çok önemli bir nokta) servet 

sınırlamasını da hesaba katarak. Başka bir deyişle, tasarruflarınız var. Diyelim ki 

tasarruflarınız maksimum eşiği aşarsa, bu kalan fonların takas edilmeyeceği anlamına 

gelir. Pek çok insan "Bu para bir yere gidecek..." diyecektir. Arkadaşlar, hiçbir yere 

gitmeyecek. Sadece varlığı sona erecek. Basit bir şeyle başlayalım. Belki daha anlaşılır 

kılmak için biraz konuyu dağıtacağım, beni bağışlayın arkadaşlar.  



Bugünlerde farklı ülkelerde çok fazla para var. Ama devlete ait olan para var. Özel bir 

kuruluşa ait olan para var, diyelim ki özel federal banka. Para basan özel kuruluşlar var 

ve bu para petrodolar ile bağlantılı ana para birimi. Eskiden altınla bağlantılıydı, sonra 

serbest bırakıldı, şimdi bir şekilde dolaylı olarak petrolle bağlantılı ve bu böyle devam 

ediyor. Ancak bu para özel bir kuruluş olan Federal Rezerv Bankası tarafından 

basılıyor. Pek çok insan bunun Amerikan parası olduğunu, Amerika'ya ait olduğunu 

düşünüyor. Ama bu gerçekten doğru mu? Bunun ne kadar komik olduğuna bir bakın. 

Değil mi? Banka sahibi olan insanlar var. Bu harika, değil mi? Bankalar ne yapar? 

Para sayarlar. Ama paraya sahip olmak ya da para basmak çok daha iyidir, diyelim ki 

para sizin malınız olsun, bu şekilde daha ilginçtir. 

 

Ne demek istiyorum arkadaşlar? Yaratıcı Toplumda çıkarılacak olan para bizim 

olacak, yani tüm toplumun parası olacak. Dolayısıyla, ödemeler ve diğer her şey için 

para nereden gelecek, biliyorsunuz, bu çok basit ve saçma bir soru. Bu bizim paramız 

ve onu biz çıkarıyoruz. Ve paranın en fazla beş yıl boyunca var olacağı anlayışıyla her 

şey yerli yerine oturuyor. Ve fazlalığa ihtiyacımız yok. Ama öte yandan, geçiş 

döneminde bir değişim birimi olarak paraya ihtiyaç duyulmaya devam edecek. 

Dolayısıyla şu anda var olan parayı tutmak yanlıştır. Tüm para birimlerinin yerini 

alacak yeni bir para birimi çıkarmak daha doğru olacaktır. O zaman deyim yerindeyse 

işleri düzene koymak daha kolay olacaktır. Ve ne özel para ne de ayrı ülkeler olacaktır. 

Ayrılık konusu ve fon eksikliği konusu ortadan kalkacaktır. Hem gönüllüleri 

ödüllendirmek hem de o evrensel temel geliri ödemek için yeterli para olacak. Diyelim 

ki çocuk sahibi olmak için yapılan ödemeler için de. 
 

Bunu tartıştık ve küçük bir hesap yaptık. Ve işte sonuç, yine biraz konudan sapacağım. 

Yaratıcı Toplum gelişirken, diyelim ki ilk günlerden itibaren, insanlar ilk aydan 

itibaren almaları gereken evrensel temel geliri hemen almaya başladıklarında, ne 

olabilir? Diyelim ki, insanlar yaşama fırsatına sahip olduğunda ve hayat keskin bir 

şekilde değiştiğinde, doğum oranı büyük ölçüde düşebilir. Oysa Yaratıcı Toplum'da, 

tüketim toplumunun aksine, insanlara çok ihtiyaç vardır. 
 

Bu nedenle, en azından çocukların doğumunu bir şekilde teşvik etmek için (daha sonra 

insanların vicdanlı olmasını umacağız), örneğin, ilk çocuğun doğumu için bir aileye, 

çocuğun doğduğu gün, bugünün kurlarına göre hemen 100.000 dolar verilmesini 

öneriyoruz. Bu miktar bir tür teşvik olarak hesaplarına yatırılmalıdır. Daha sonra, 

çocuk başına evrensel temel gelir altı yaşına kadar her ay en az 5.000 dolar olmalıdır. 

Daha sonra on sekiz yaşına kadar 7.000 dolar olmalıdır. Ve reşit olma yaşından 

itibaren, on sekiz yaşında, bir insan herkes gibi 10.000 dolar almalıdır - bu 

minimumdur. 

 

Başka bir deyişle, bugünkü fiyatlara göre, bugün itibariyle diyorum, çünkü Yaratıcı 

Toplumu inşa ettiğimizde belki de hiç dolar olmayacak (kim bilir, hayat böyledir) ya 

da yüksek oranda enflasyon olacak. Değil mi? Dolayısıyla, günümüzü referans 

alıyoruz. Bugünü baz alırsak, herkesin en az 10.000 dolar alması gerekir. Bana göre bu 

doğru. Peki, bazı insanlar "O zaman çalışmanın ne anlamı var?" diyecektir. 
 

Tatiana: Aynen öyle. Ve size konut sağlanıyor. 



İgor Mihayloviç: Biraz konuyu dağıtacağım. Yine arkadaşlar, bazıları diyecek ki, "Bu 

enflasyona katkıda bulunacak, yani insanların elinde büyük bir para stoku..." Hayır, 

arkadaşlar. Her türlü enflasyon kanunla durdurulmalıdır. Yani, fiyatlarda herhangi bir 

artış olmayacak. Sonra, özel bankalar olmayacak. Sadece anlamanız için söylüyorum, 

enflasyon ve diyelim ki diğer her şey insan yapımıdır, bunu yapan insanlardır. Çoğu 

zaman bankalar para birimiyle, döviz kurlarıyla ve diğer her şeyle oynamaya başlar. 

Günümüzde piyasa temelli bir tüketim biçimine sahip olduğumuzu anlıyoruz, 

insanların bir şekilde hayatta kalması, iş için koşullar yaratması gerekiyor. Tüm bunlar 

anlaşılabilir, basmakalıp ekonomi. 

 

Ama Yaratıcı Toplum tamamen farklı bir sistemdir, tamamen farklıdır. İnsan 

yaşamının kalitesini arttırmaya, insanların güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Yaratıcı 

Toplum, insan yaşamının her geçen gün daha da iyiye gitmesi için her şeyi yapmalıdır. 

Her birinizin yaşam kalitesine odaklanmış güzel bir dünya olmalı, dostlarım, her 

şeyden önce sizin yaşamınıza odaklanmalı. Dolayısıyla fonların varlığı, ne kadar çok 

olursa olsun, herhangi bir enflasyonun ya da başka bir şeyin oluşması için gerekli 

koşulları yaratmayacaktır. Bu bir taraftan böyle. Diğer taraftan, tekrar edeceğim. Para 

en fazla beş yıl var olacak ve sonra ona hiç ihtiyaç duyulmayacak. Bu yüzden 

enflasyon ya da başka bir şey olamaz. 
 

Ayrıca önemli olan, "insanlar bu fonları alırken çalışmayacaklar" argümanıdır. 

Çalışacaklar. Kişi iş yerinde fazladan 2.000 dolar alsa bile, bu 10.000 dolar değil, 

12.000 dolar olacaktır. Aile olanakları radikal bir şekilde gelişir. Neden? Bugün 

itibariyle iyi bir araba, diyelim ki az çok iyi bir araba, 100.000 dolardan daha pahalı. 

Kişinin araba alabilmesi için bir yıl çalışması gerekiyor. Eğer bir aile iki kişiden 

oluşuyorsa, artı çocuklar da varsa, bir yıl boyunca para biriktirmenin mümkün olduğu 

açıktır. Ama işe gidip bir şeyler yaparsanız, güzel bir araba için para kazanmak daha 

hızlı olacaktır, değil mi? Bu da teşviklerden biri. 
 

Bir başka önemli teşvik daha var. Bilirsiniz, insanlar için iyi bir şey yapmak, yaratmak 

ve bunun yardımcı olduğunu görmek - işte bu güzel. Ve eğer bunun için para da 

alıyorsanız - bu gerçekten çok iyi. Değil mi? Bu yüzden insanların çalışmayı 

bırakacağını sanmıyorum. Diyelim ki ikinci aşamaya geçtikten sonra bile... eğer 

bilgilendirme aşamasını ilk aşama olarak almazsak, ama diyelim ki Yaratıcı Toplumu 

inşa ettiğimiz zaman alırsak. Bir geçiş dönemi olacak ve sonra gerçekten de Yaratıcı 

Topluma girilecek. Para ortadan kalkacak, çünkü artık ona ihtiyaç kalmayacak. 
 

Belirli teknolojilerin devreye girmesi parayı tamamen ortadan kaldıracaktır. Neden? 

Basitçe ona ihtiyacınız olmayacak. Dolayısıyla parayla ilgili bir sorun görmüyorum. 

Örneğin, ne tür bir teknoloji ve neyi değiştirebilir? Birden fazla kez bahsettik, örneğin 

mikrodalga fırın gibi bir şey, diyelim ki temel parçacıkları eviniz için ihtiyaç 

duyduğunuz bir şeye dönüştüren bir şey. Söyleyin bana arkadaşlar, paranızın çoğunu 

neye harcıyorsunuz? Bir şey satın almak için. Öyle değil mi? Tamam. 

  

Tatiana: Temel ihtiyaçları karşılamak için: yiyecek, kıyafetler. 
 

İgor Mihayloviç: Yiyecek, kıyafetler, evet, her şey.. 



Tatiana: Doğru, ilaçlar.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Genellikle bir mağazaya, eczaneye ya da başka bir 

yere gideriz. Bu durumda, hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz: ne bir mağazaya ne 

de bir eczaneye; para harcamak zorunda değilsiniz. Neden mi? Tek yapmanız gereken 

bir düğmeye basmak ya da akıllı telefonunuza ne istediğinizi yazmak; deyim 

yerindeyse her şey sizin için anında yapılacak. Tamam mı? Sadece açıklığa 

kavuşturmak için söylüyorum, çünkü bu dünyadaki her şey aynı temel parçacıklardan 

oluşuyor. 

 

Bu süreci nasıl yöneteceğimizi öğrendiğimizde ve özünde ne olduğunu 

anladığımızda... Ama dostlarım, özünde ne olduğunu zaten anlıyoruz. Özür dilerim, 

biz zaten temel parçacıkları ışınlıyoruz. Dolaşmış parçacıkları zaten manipüle 

edebiliyoruz, değil mi? Yani, bunu zaten biliyoruz... ama şu ana kadar, resmi olarak 

bilimimiz henüz, dikkatli bir şekilde söyleyelim, hangi enerjinin [orada çalıştığını] ya 

da diyelim ki dolaşık parçacıkların kendi aralarında nasıl bağlandığını bilmiyor. Şu ana 

kadar bir anlayış eksikliği var. 
 

Bu elektrik olamaz. Neden olamaz? Çünkü mesafe ne olursa olsun, bir parçacık 

galaksinin bir ucunda, diğeri diğer ucunda olsa ya da farklı galaksilerde olsalar bile, 

birbirlerine anında bağlanırlar. Bir parçacıktaki değişim diğer parçacığı da değiştirir. 

Dolayısıyla ne olur? Gerçek zamanlı kalıcı bir bağlantıları vardır. Değil mi? Başka bir 

deyişle, sürekli bir temas vardır. 
 

Ama temel fiziği ele alalım. Parçacıklar muazzam mesafelerdedir. Diyelim ki bir 

parçacık burada, galaksimizin bizim kolunda, Dünya'da, bir diğeri ise kim bilir 

galaksinin öbür ucunda, üç galaksi ötede. Hesaplayın, diyelim ki bir radyo dalgası 

aracılığıyla bağlantı kurmak için ne kadar enerjiye ihtiyacımız olurdu? Eğer o galaksi 

Tanrı bilir nerede ise bunun kaç milyar yıl alacağını söylemiyorum bile. Sadece 

dağılmaması için ne kadar enerji gerekeceğini söylüyorum; belirli bir ışını 

odaklamamız, hedeflememiz, megawattlarca elektrik ve bunun gibi şeyler gerekir. Bu 

doğru değil mi? 
 

Tatiana: Evet, aynen.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, ama bu gerçekten muazzam bir enerji, çünkü... 
 

Tatiana: Kayıplar olmaması için, doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, bu parçacıkların gerçekten birbirine bağlanması için. O zaman 

şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Böyle bir durumda ne tür bir enerji üretiyorlar? Sonuçta, 

bu enerjiyi üretmeleri gerekiyor: bir parçacık ve bir diğeri, birbirleriyle bağlantı 

kurmak için. O zaman bu çift ne kadar enerji yaratabilir? Bu arada, özür dilerim, 

dünyamızda her şey bu parçacıklardan, basit temel parçacıklardan oluşuyor. Bir 

şekilde hemen pek anlaşılmaz ve garip bir hal alıyor, değil mi? Mütevazı 

hesaplamalara göre, kim, nerede ve nasıl ayrıntılarına girmeyelim ama birçok insanın 

ilgilendiği soruyu yanıtlayalım. 



Ne tür bir enerji? Ne kadar enerji? Bunu alışık olduğumuz elektrik enerjisine 

çevirirsek (hemen söyleyeyim, bu tamamen farklı bir enerji türü ve elektrikle hiçbir 

ilgisi yok, ama anlaşılması için elektriğe çevireceğiz), bir mikrovoltun milyarda biri 

kadar olduğu ortaya çıkıyor. Bunun ne kadar küçük bir enerji miktarı olduğunu bir 

düşünün. Ama parçacıkları mesafeden bağımsız olarak sürekli bağlantıda tutmak için 

yeterlidir ve bu bağlantı anlıktır. Tüm fizik yasalarını, Einstein'ın ve diğerlerinin 

teorilerini ihlal eder. Ama bu var ve çalışıyor. Böylece, deyim yerindeyse, tamamen 

farklı, güzel bir dünyaya giriyoruz. 
 

Açıklığa kavuşturmak için, diyelim ki bir insan bedeni, dolanık parçacıklar tarafından 

kullanılan enerjiyi (tekrar vurguluyorum, bu elektriğe eşdeğerdir) kilosuna, yaşına vb. 

bağlı olarak günde yaklaşık üç ila dört volt miktarında üretir. Yani bedenimizin bu 

enerjiden ne kadar ürettiğini bir düşünün. Ve biz bunu her zaman kullanıyoruz. 

 

Bu enerji sayesinde rejenerasyon gibi yeteneklere sahibiz. Bu enerji sayesinde plasebo 

etkisi işe yarıyor ve daha pek çok şey. Demek istediğim, bildiğimiz ve anladığımız bir 

şeyler var, hala öğrenmemiz, genişletmemiz ve çaba sarf etmemiz gereken şeyler var. 

Ama her halükarda, bu artık bilim kurgu değil, Allah'ın izniyle zaten yarınımız. Yani 

burada olağanüstü bir şey yok. Değil mi? Ama bir düşünelim, şöyle söyleyeyim, 

bunun gerçekte ne faydası var? Bir düğmeye basıyorsunuz ve temel parçacıklar 

istediğiniz her şeyi anında yaratıyor. Bir kot pantolon ister misiniz? İşte size bir kot 

pantolon. Bir tişört ister misiniz? İşte bir tişört. Sandviç ister misiniz? İşte bir sandviç. 

Yüzük? Hiç sorun değil. Ve yine burada, değerli hale gelen şey, diyelim ki bir 

zamanlar değerli olduğunu düşündüğümüz şey değildir. Yine, moleküler fizik 

okuyanlar ve çok daha fazlası, bu konuda araştırma yapanlar beni anlayacaktır. 
 

Ama şimdi muhtemelen birçok insan için şok etkisi yaratacak bir şey söyleyeceğim. 

Plastik en değerli hammadde haline gelecektir. Ayrıca petrol de son derece değerli 

olacak. Değerli olacak olan bu. Gaz da değerli olacak. Evet, tüm hidrokarbonlar 

değerli olacak. Neden değerli olacak? Bu parçacıkların büyük bir rezervini içeriyorlar. 

Peki neden plastik, çöpe attığımız, okyanuslarda olan? Bu teknoloji ortaya çıkar 

çıkmaz farklı şirketler arasında bunun için ciddi bir rekabet başlayacağını 

düşünüyorum. Sadece okyanustan çıkarmanın bir yolunu bulmayacağız, balıkları 

plastikten arındırmanın, insan bedeninden çıkarmanın ve toprağı plastikten 

arındırmanın yollarını da bulacağız. Neden? Açıklamama izin verin dostlarım. 

 

Bir kilogram altın, saf altın üretmek için yarım kilogramdan daha az plastik gerekir. 

Pek çok kişi "Bu nasıl mümkün olabilir? Yarım kilogram bir kilograma dönüşemez" 

diyecektir. Dönüşebilir. Neden mi? Çünkü yasalar biraz farklıdır. İşlev yaptığımız 

kütle neyin sonucudur? Bu neyin sonucu? Sence neyin sonucu? 
 

Tatiana: Yerçekiminin. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ve yerçekimi ne ile ilişkili?  
 

Tatiana: Vril enerjisi ile, bilgi ile.  
 



İgor Mihayloviç: Yani, bahsettiğimiz o enerjiye tekrar geri dönüyoruz. Gördüğünüz 

gibi, bir şeyleri anlamaya başladık bile. Değil mi dostlar? Yine, bize dışarıdan, 

uzaydan gelen etkiye ne demeli - bu ne tür bir güçtür? 

 

Tatiana: Kullanılabilir mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kullanılmalı. Bize zarar  veren her şey bize fayda getirebilir, 

dostlar. 
 

Tatiana: Bu ilginç. 
 

İgor Mihayloviç: Bu gerçekten böyledir. Size basit bir örnek vereyim, biraz sağlık 

konusuna gireyim. Biraz sağlık hakkında konuşalım. Şu anda hastalanmamız ya da 

başka bir şey olmamız ya da virüs kapmamız bizim için bir sorun. Dostlarım, inanın 

bana, Tanrı Yaratıcı Toplumu inşa etmek için yeterli güce sahip olmamızı nasip etsin, 

o zaman siz kendiniz virüslerin peşine düşeceksiniz, çiçek hastalığı ya da başka bir şey 

bulaşmış birinden size tükürmesini isteyeceksiniz. Neden mi? Çünkü bu yaşayan bir 

enerjidir. Ve bedene girdiğinde, bilirsiniz, bugünlerde kumarhanede kazanmak gibi bir 

şey olduğunu söyleyebilirim. Üstelik öyle bir şekilde kazanılıyor ki, kumarhane iflas 

bile edebilir. Neden? Çünkü bedende gelişen milyarlarca virüs, eğer bir virüsün içinde 

gömülü olan enerjiyi doğru kullanırsanız... Bu arada bir virüsün çok ilginç özellikleri 

var... Bu konuya girmeyelim, kusura bakmayın arkadaşlar, tamam. 

 

Basitçe anlatacağım. Bedenimizi tamamen taramamızı ve aynı güçleri kullanarak onu 

bilgisel olarak etkilememizi sağlayan bazı teknolojileri kullanarak bedenimizi 

dönüştürmek sorun değil. Bu noktada virüsler, mantarlar ve bakteriler bedenimizde 

bulunan ek bir enerji kaynağıdır. Ve şu anda pek çok insanı öldüren bu sorunlar 

(bunlar hücre içi parazitler, enfeksiyonlar diyelim, yani parazitler değil... parazitler de) 

hepsi büyük bir rezervdir, bu gerçekten de kolayca dönüştürebileceğimiz gerçek bir 

varlıktır arkadaşlar. Dönüştürmek ne anlama geliyor? Tamam, biraz bundan 

bahsedelim. 

 

Soruların ortaya çıktığını anlıyorum, sorularınızı duyuyoruz arkadaşlar. O halde, 

açıklığa kavuşturmak için basit bir şeyle başlayalım. Her hastalık tedavi edilebilir, bu 

çok açık. Bedende herhangi bir değişiklik yapılabilir, bu açık. Ancak dostlarım, hemen 

söylüyoruz, bir filmdeki gibi bir makineye yattığınızda bedeninizin hemen değişmesi 

gibi bir şey olmayacak; bu, toplumun şu anki gelişim aşamasında, altını çiziyorum, şu 

anki gelişim aşamasında mümkün değil. Ve en fazla 5 ila 10 yıl sürer, o zaman 

gelişebiliriz. Diyelim ki beden parametrelerimizi, antropometrimizi değiştirmek zaman 

alır. Bilgi gelir, bu etki yaratır. Açıklığa kavuşturmak için tekrar söyleyelim: DNA ve 

RNA var, bilgi gömülü, tüm bunlar kontrol ediliyor, her hücre yeni bir gömülü 

programa göre çalışmaya başlıyor, bedendeki yeni özelliklere uygun davranmaya 

başlıyor. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Parametreler ile.  
 



İgor Mihayloviç: Örneğin, bir insan görünüşünü değiştirmeye karar verdi. Bunu 

neden saklayalım? Herkes bir şeylerden memnun değil: bazı insanlarda bir şey çok 

fazla, bazılarında çok az, bazı insanlar bir şekilde değişmek istiyor, diğerleri kilo 

vermek istiyor... Kilo verme sorunu çok yıllık bir sorun, değil mi? Yani günümüzde bu 

konuda çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. 

 

Tatiana: Evet, aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Eğer bu teknolojileri kullanırsak, hiç çaba sarf etmemize gerek 

kalmayacaktır. Yüce bir varlık olarak, bir yaratım olarak, diyelim ki doğanın kralı 

olarak, yaşamın tadını çıkarmalıyız. Oysa doğanın bizim için çalışması gerekiyor. 

Öyle değil mi? Bu dürüst ve adil, değil mi? Ben de öyle diyorum: bu adil. Hayat 

maksimum keyif vermeli. Beden ise sevmediğimiz her şeyi sevdiğimiz bir şeye 

dönüştürecek şekilde ayarlanmalıdır. 

 

Ya da basitçe ifade etmek gerekirse, basit bir örnek verelim. 80 yaşında bir büyükanne 

ve büyükbaba var. Büyükanne bir metre elli santimetre boyunda ve 120 kilogram 

ağırlığında. Ama biyolojik olarak 25 yaşında olmak istiyor, yani gerçekten 25 yaşında, 

artı yüz yetmiş santimetre boyunda olmak istiyor; bir metre elli santimetre olmaktan 

sıkılmış. Ve bugünkü gibi beden parametreleriyle... 90-60-90 santim. Öyle değil mi? 

Manken olmak istiyor. Artı, aynı zamanda kulaklarını, burnunu, dudaklarını ve diğer 

birçok şeyi geliştirmek istiyor. Tamam mı? Modaya uygun olmak için. Modern tıpla 

bu mümkün mü? Gerçekçi değil. Yine de size modern tıbbın bunun yüzde 80'ini, altını 

çiziyorum, yüzde 80'ini yapabildiğini ve pek çok insanın bunu bilmediğini 

söyleyeceğim. Neden? Çünkü pek çok teknoloji tanıtılmıyor. Ama buna yeni 

teknolojiler eklersek, hepsi hızlı ve güzel bir şekilde gerçekleşecektir. Ve gerçekten 

seksen yaşında olan büyükanne, eski boyuna kıyasla genç, güzel ve yeterince uzun 

olacak, ama bu zaman alacak - 9 ila 14 ay arasında. Ama deyim yerindeyse en ilgi 

çekici şey bu bile değil. En ilgi çekici şeyin ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. 
 

Büyükbabayı ele alalım. Büyükbaba... onun parametreleri nedir? Bir metre altmış 

santimetre boyunda, 45 kilogram ağırlığında, kurumuş, neredeyse bir mumya gibi. 

Ama bir metre doksan santimetre boyunda ve 30 yaşında olmak istiyor. Yirmi beş yaş 

bir erkek için... o hala bir çocuk, biliyorsunuz. Öyle değil mi? Yani, 30 yaşında. 
 

Tatiana: Daha olgun. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, daha olgun. Ve yarışmaya gittiğinde bir beden geliştiricinin 

bedenine sahip olmak, bilirsiniz. 

 

Tatiana: Athletik yapı.  
 

İgor Mihayloviç: Evet, çok atletik. Bu mümkün mü? Kolayca. Ve bu gerçekten 

mümkün. Ama bu da 9 ila 14 ay arasında sürer. Sonrasında ise her gün... Örneğin bu 

ekipmanı bir duş kabinine yerleştirirsek, ben hiçbir sorun görmüyorum. Her gün duş 

aldığımızda bedenimiz taranacak ve düzeltilecek çünkü zaten böcekler giriyor, bu 



doğal. Yine birçok insan "Ne böceği?" diyecektir. Gördüğünüz gibi bir konu 

diğerinden sonra ortaya çıkıyor. 

 

Tatiana: Çok fazla takip sorusu var, İgor Mihayloviç, sözünüzü kesmekten kendimi 

alıkoyuyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Ve o kadar çok şey var ki... Tamam, bu soruyla neyi kastettiğimizi 

söyleyeyim. Bedenimizin yaşlanmasına ne sebep olur, dostlarım? Basit bir soru. Kim 

cevap verecek? Büyüme hormonu. Büyüme hormonunun temel işlevi nedir? Şimdi pek 

çok tıp doktoru, "Bu çok basit: büyümenin, gelişmenin ve benzerlerinin uyarılması" 

diyecektir. Evet, modern anlayışa göre haklılar diyelim. Büyüme hormonu üretimi 

durduğu anda yaşlanmaya başlarız. Yaşlanma nedir? 

 

Tatiana: Hücrelerin yıkımı... 
 

İgor Mihayloviç: Doğru, adaptasyon, yer çekimi ve böylece genç ve güzelden yaşlı, 

çürümüş ve benzeri şeylere dönüşüyoruz, değil mi? Arkadaşlar, bu konuya biraz farklı 

bir açıdan yaklaşalım ve gerçekte nasıl olduğuna bakalım. Büyüme hormonunun temel 

işlevi bilgisayardaki antivirüs gibidir. Genetik aslında büyümemizden sorumludur, 

evet, katılıyorum. Ama her şeyden önce, tüm program DNA'mızda kayıtlıdır: RNA, 

DNA, bilirsiniz, tüm bilgilerin depolandığı yer burasıdır. Eğer bu bilgi orada 

olmasaydı, hiçbir hormon hiçbir şey yapamazdı, sadece hiçbir şey. 

 

Dolayısıyla büyüme hormonunun ana işlevi tam olarak atık ürünlerin, diyelim ki 

programlardaki hataların, o parçalanmış dosyaların, gerçek hataların geri 

dönüştürülmesini ve [bedende] kalmamasını sağlamaktır. Böylece beden yeniden 

üretme ve diğer her şey için bir başlangıç konumuna gelir. Büyüdüğümüzde ve artık 

kendimizden sorumlu olabildiğimizde, artık kendimiz için düşünmemiz gerektiğinde, 

beden bu hormonu üretmeyi bırakır. Üretmeye devam eder ama miktarı keskin bir 

şekilde azalır. Ve biz ne yapmaya başlarız? Yaşlanmaya. Yaşlanma, anlamanız için 

söylüyorum, bozuk dosyaların birikimidir; aslında bizi engelleyen gereksiz atık 

bilgilerin birikimidir. Ve ne kadar çok birikirse, başarısızlıklar o kadar büyük olur ve 

hastalıklar ve diğer her şey o kadar çok olur. Bedeni temizlemek yeterlidir ve beden 

gelişmeye başlar. 
 

İgor Mihayloviç: Yani, anlamanız için söylüyorum, beş yıl içinde, hatta bugünden 

başlayarak, tam anlamıyla tanıtabileceğimiz yeni teknolojiler sayesinde, bu artık bilim 

kurgu değil, mutlak bir gerçeklik, arkadaşlar. Yani bu teknolojiler bu büyükanneyi ve 

bu büyükbabayı sadece genç ve güzel yapmakla kalmaz, aynı zamanda onları bin beş 

yüz yıla kadar bu şekilde tutabilir. Daha uzun bir süre için - yapamazlar. 

 

Bugün itibariyle ya da diyelim ki önümüzdeki... öngörülebilir gelecek için, dikkatli bir 

şekilde söyleyeyim, daha fazla uzatmak biraz zor çünkü orada biraz farklı bir 

parçalanma gerçekleşiyor. Ama insan bedeni bin beş yüz yıl boyunca var olacak 

şekilde tasarlanmıştır, sadece anlamanız için. 
 



Bazı insanlar "Bu yine bilim kurgu" diyecektir. Tamam. Size daha da fantastik bir soru 

sorayım. Ve siz, dostlarım, araştırın, bakın ve okuyun. Eğer isterseniz, sözlerimi bulur 

ve doğrularsınız. Sadece bilmeniz için söylüyorum, insan bedeni öyle bir şekilde 

tasarlanmıştır ki, ergenlik yaşı civarında, çocukluktan ergenliğe kadar tüm dişlerimiz 

tamamen değişir. Öyle değil mi? Süt dişleri dökülür ve azı dişleri ortaya çıkar, 

dedikleri gibi, bir ömür boyu. Öyle değil mi? Bir ömür boyu... ilk 100 yıl için. 100 yıl 

sonra dişlerimiz tekrar değişmeli. Ve bu her 100 yılda bir olmalı. Bu fenomen doğada 

gözlemlenmiştir. Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Evet, gerçekten de bu çok yaşlı insanlar arasında, ileri yaştaki insanlar 

arasında gözlemleniyor, şu anda anladığımız kadarıyla, bunun 90 yıldan sonra 

gerçekleştiği kaydedildi. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Doğru. Aslında 100 yıl için tasarlanmıştır, bazı insanlar 

için biraz daha erken, bazıları için biraz daha geç olur, büyüme süreçleri farklıdır 

diyelim. Dolayısıyla büyükannemiz, büyükbabamızla birlikte bin beş yüz yıl boyunca 

genç, güzel ve kesinlikle sağlıklı insanlar olarak hiçbir hastalık olmadan, hiçbir 

hastalık olmadan var olabilirler: Alzheimer hastalığı yok, obezite yok, hiçbir şey yok. 

Büyükbabamız her gün spor salonuna gitmeden, hiçbir şey yapmadan, formunun 

zirvesinde bir atlet olarak uyanacaktır. Ancak yine de bu, bu sporcunun, örneğin bilgi 

kopyasının alındığı kişiyle aynı şeyi tekrarlayabileceği anlamına gelmez. Neden? 

Çünkü gerçek bir sporcu aynı zamanda bir beceriye de sahiptir, bedenini sadece 

fiziksel olarak hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda belirli beceriler de geliştirir. Bu 

durumda ise kişi sadece bir bedene sahip olabilir. Güzel ve formda olacaktır, ama 

belirli bir beceri olmadan kişi o halteri doğru bir şekilde kaldıramayacaktır. Fiziksel 

olarak bunu yapabilecektir ama teknik olarak bunu yapamayacaktır. Beceriye gelince, 

zaten karşılaştığımız... 

 

Tatiana: İlave bilinç. 

 

İgor Mihayloviç: İlave bilinç, doğru. Ama ilave bilinç yalnızca İdeal Toplumda tam 

ölçekli olarak uygulanabilir, çünkü insanlık önce kendi bilinciyle başa çıkmalı, onu 

kontrol etmeyi öğrenmeli ve ancak ondan sonra ilave bilinci üstlenmelidir. Aksi 

takdirde, hayal edin... Şöyle anlatayım: hani derler ya, bir kayınvalide yetmez, bir tane 

daha alırsınız. Bunun gibi bir şey. Bir sorun yeterli değildir, bir tane daha olacaktır. 

Çok daha az fayda ama çok daha fazla zarar olacaktır. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Artık Yaratıcı Toplum için yer kalmayacak. 

 

İgor Mihayloviç: Yaratıcı Toplum için artık yer kalmayacak. Dolayısıyla dostlar, 

bunlar peri masalları değil, nihai gerçekliktir. Bu yüzden Yaratıcı Topluma ihtiyacımız 

olup olmadığı konusunda şüphe duyan, "Peki ya..." diyen ve tartışmaya başlayan 

insanları anlamıyorum. "Nasıl...?" Şu para konusuna gelince... Yine şu tıp konusuna 

gelince, bazı insanlarla konuşmaya başlıyorsunuz, zeki insanlar gibi görünüyorlar, 

profesör gibi görünüyorlar ve fizik okumuş gibi görünüyorlar ama aslında temel 

şeyleri anlamıyorlar. Neden? Çünkü hayatları boyunca bilimin içinde olmuşlardır ama 



sadece okuduklarına inanan teorisyenlerdir; bunun ötesinde bir şey anlamazlar. 

Örneğin Einstein'ın teorisine uymuyorsa, aslında zaten var olan bilgiyi algılamak için 

bilinçlerini genişletemezler. Neden? "Çünkü" diyor bir insan, "bunun imkansız olduğu 

yazıyor." Işık hızının belirli sınırlamaları vardır. Öyle değil mi? Ve işte bu - "bu 

imkansız." 

 

Tatiana: Ve bilinç hemen bunu reddeder, doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Evet. Yine, örneğin insan bedeninin kaybedilen bir uzvu yeniden 

oluşturma kapasitesine sahip olmadığı gerçeğiyle ilgili olarak. Oysa, bugün bu zaten 

yapılıyorsa, insan bedeninin rejenerasyondan aciz olduğunu kim söylüyor? Ayrıntılara 

girmeyelim ama aslında kaybedilen dokular kendi kendini yenileyebilir. Önemli olan, 

doğru bir şekilde ifade edeyim, hücrelerin kendi kendine organize olmaması için yara 

yüzeyinde belirli koşulları doğru bir şekilde oluşturmaktır. Ve yara yüzeyindeki 

hücrelerin düzensizliği, yukarı çekilen kök hücrelerin, genç hücrelerin, diyelim ki 

şablonumuzda, başka bir deyişle enerji yapısında ya da basitçe DNA'da sahip 

olduğumuz doku şeklini almaya başlamasına katkıda bulunur. Ama yine o DNA'nın 

içinde bir hologramda olduğu gibi yazılıyız. Bu böyledir, arkadaşlar. Her şeyin yerli 

yerinde olduğu küçük yapılarda çok büyük miktarda bilgi vardır. Onu değiştirmek 

yeterli ve tüm parametreler değişir. Bugün itibariyle bu da zaten bilinen bir gerçek.    

 

Şu anda sağlıklı bir bedenden hasta bir bedene nasıl bilgi aktarılacağını bilmiyor 

muyuz? Böyle deneyler yapılmadı mı? Yapıldı ve oldukça da başarılı oldu. Gerçekten 

de öyle. Ancak, tüketimci formatta bu mümkün değil. Demek istediğim, hepimiz 

sıkıntı çekiyoruz ve bugün zaten elde edebileceğimiz pek çok faydayı elde edemiyoruz 

çünkü hepimiz, arkadaşlar, çok aptal yaratıklarız. Belki de daha akıllı olmanın zamanı 

gelmiştir? Sonuçta bu gerçekten de böyle. 

 

Başka bir deyişle tüketim formatında maymunlar gibi var oluyoruz, görüyorsunuz. 

"Muzu olan maymunlar" deneyi gibi, hani maymunlar bir odaya yerleştirilir, muzlar 

konur, maymun muzlara uzanmaya çalıştığında üzerine soğuk su dökülür ve bu refleks 

ortaya çıkar. Bu çok iyi bilinen bir deney. İlgilenen varsa internetten bulup bakabilir 

arkadaşlar, tekrar etmeyeceğiz. Ama biz gerçekten de o maymunlar gibiyiz. Bize bir 

zamanlar "köle köledir" ve hiçbir şeyi değiştiremez denmişti. Yani bugün gerçekten 

mutlu, gerçekten özgür ve sağlıklı olabilecekken ve istediğimiz gibi görünebilecekken 

köle konumumuzda var olmaya devam ediyoruz ve hiçbir şeyi değiştirmiyoruz. Başka 

neye ihtiyacımız var? 
 

Tatiana: Evet, gerçekten de, sizin de bir zamanlar söylediğiniz gibi, sanki biz insanlar 

bu dizüstü bilgisayarı veya tableti o kızartma tavası için bir stand olarak kullanıyoruz 

gibi bir anlayış var. (İgor Mihayloviç: Öyle değil mi?) Oysa gerçekte çok fazla fırsat 

var. O yağ sadece yakmak için değil. Ve bedenimizin kendisinin de pek çok yeteneği 

var. 

 

İgor Mihayloviç: En sinir bozucu şey ne biliyor musunuz? Seçmenlerin de bir parçası 

olduğu bu tür dar görüşlü insanlar yüzünden, içinde bulunduğumuz koşullarda var 



olmaya zorlanmamız. Anlıyor musunuz? Dahası, dünya sanki bilerek çıldırmış gibi; 

biliyorsunuz, kıyametin eşiğinde adeta çıldırmış durumdalar çünkü jeopolitiğe, 

ekonomiye ve her yere bakarsanız, neler olup bittiğini çok iyi bilirsiniz. Peki neden 

böyle bir dehşete ihtiyacımız var, dostlar? Neden bize böyle bir armağan verildi? Biz 

son nesil olduğumuz için mi? 

 

Yine de sizinle birlikte aslında her şeyi değiştirebiliriz. Ama yolumuzda sadece 

bilgisiz insanlar ve birkaç aptal var. Birkaç aptal sayılmaz. Neden? Eğer 90... ve 

Yaratıcı Toplum ile ilgili olarak şunu söylemek isterim ki (eğer insanlar doğru 

bilgilendirilir ve ne elde edeceklerini anlarlarsa), en azından yüzde 99.9'u bunu 

destekler ve o zaman proje daha hızlı ilerler. Diyelim ki her sürünün içinde bir kara 

koyun var, bu normal, bir yerlerde birileri Yaratıcı Toplum'u istemeyebilir. Neden? 

Çünkü tüm dünyanın kralı olmak istiyordu. Hepimizi yönetmek isterken neden bizim 

Yaratıcı Topluluğumuza ihtiyaç duysun ki? Öyle değil mi? Aslında çok fazla deli var. 

Genel olarak, onları toplam insan sayısıyla karşılaştırırsak, çok azdırlar. Ama eğer 

hepimiz istersek, bu nasıl gerçekleşmez? 

 

Tatiana: Aslında tüm bu senaryoların, biz gerçekten bilgisiz olduğumuz sürece, 

yönetmenlerin, kuklacıların planına göre işlediğine dair derin bir anlayış var. Ve artık 

herkesin bu sağduyuyu birbiriyle paylaşması çok önemli. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musun Tatiana... Ne tür kuklacılar olabilir ki? Herkesin 

kafası karışık. Modern dünyada, inanın bana dostlar, kuklacılık yapanların da kafası 

karışık. Şu anda bir hayatta kalma mücadelesi var. Sadece bu yıl içinde olanlara bakın, 

sadece bu yıl - sonuçta iklim değişmiyor demeyi çoktan bıraktılar, değil mi? Herkes 

sessizleşti ve oturdu; sıkı sıkı oturuyorlar, nefes alıyorlar ve şimdi nasıl hayatta 

kalacaklarını düşünüyorlar. Ne de olsa bu gerçekten bir felaket. Ve bu sadece bir 

başlangıç, henüz bir felaket değil. 

 

Ama bir sorun var. Sen ve ben bunu videoda gündeme getirdik, bugün bir karşı 

mekanizmayı harekete geçirebileceğimizi, insanların gerçekten değiştiğini, gelişme 

için bir beklentimiz olduğunu, bu insanlık dışı durumu durdurduğumuzu anlasak bile... 

Atalet var. Bir yerlerde birileri bir şey bilmediği için pek çok insan yine de ölecek. 

Çünkü insanlar daha iyi yaşayabileceğimizi, daha iyi yaşamamız gerektiğini, dünyanın 

gerçek anlamda insanlar için olması gerektiğini, Tanrı'nın onu bize verdiğini 

bilmiyorlar. Ama şu anda sahip olduğumuz anlayışla değil. Ne bileyim, birbirimize 

düşman gibi yaşıyoruz - sürekli pislik, sürekli yanlış anlama.    

 

Biliyor musunuz, benim de "hoşuma giden" şey, sen ve ben tüm Barış Meleklerini, 

gerçek Işık Meleklerini, gönüllülerin her birini ve onlara yardım eden herkesi 

onurlandırmamız gereken anıtsal bina hakkında konuştuktan sonra. Öfkeye neden olan 

neydi biliyor musunuz? "Neden gönüllüler en altta, onları finanse edenler, 

hayırseverler ise daha yukarıda?" "Neden piramidi andıran basamaklı bir yapı var?" 

"Neden politikacılar en tepede?" Gördüğünüz gibi, bu kadar çok aptalımız olduğu 

sürece her şey yerinde sayıyor ve hareket etmiyor; sonuçta bir insan nasıl bu kadar, 

diyelim ki... 



Tatiana: Uzağı - göremeyen.  
 

İgor Mihayloviç: Neden böyle insanlara sıfatlar takalım ki, değil mi? Bir insana hangi 

etiketi yapıştırırsak yapıştıralım, o kişi daha akıllı olmayacaktır. Aslında böyle çok 

insan var. "Yapının böyle olması" hoşuna gitmiyor ve "politikacılar tepede olduğu 

için, şimdi ve sonra yaşadıkları için, onları yüzyıllar boyunca yüceltiyoruz". 

Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, özür dilerim, açık ve net. Yaratıcı Toplum hakkında 

açıkça konuşmaya başlayan tüketimci formatta politikacılar düşünün. Sizce bu 

kahramanlık değil mi? Sizce en tepede olmayı hak etmiyorlar mı? Bence hak 

ediyorlar. 

 

Çünkü onlar her şeye, sistemin kendisine karşı çıkıyorlar. Anlıyor musunuz? Oyunun 

tüm kurallarına karşı. Siyasetçi olarak sadece siyasi kariyerlerine (modern tüketimci 

anlayışla) son vermekle kalmıyorlar, aynı zamanda hayatlarını da riske atıyorlar, 

gerçekten, diğer pek çok şey gibi... Tahmin edebileceğinizden çok daha fazla sorun 

var. Şu anda bir politikacının Yaratıcı Toplum hakkında ciddi bir şekilde konuşmaya 

başlaması son derece zor. Ancak işlerini kolaylaştırmak için biz, yani insanlar, bir 

seçim talebi yaratmalıyız. O zaman politikacının eli kolu çözülür ve her şey kolaylaşır.   

 

Sadece Yaratıcı Toplumu destekleyenlere oy vereceğimizi söylüyoruz. Bir ülkenin 

aktif seçmenlerinin yüzde 60'ının bunu beyan ettiğini düşünün. Ve işte bu kadar, sorun 

çözüldü. Değil mi? Bunu istemek çok mu fazla? Gerçek seçmenlerin yüzde 51'i bunu 

beyan etse bile - işte bu kadar, ülke değişecek, dünya değişecek, eğer bu tüm dünyada 

gerçekleşirse. Öyle değil mi? Ama öte yandan, insan bilincimiz, diyebilirim ki, 

acımasız ve kendi kendini yok etmeye yöneliktir. Sonuçta, bugün itibariyle gerçekçi... 

Basit, temel şeylerin, bu fırsatların sadece bir kısmından bahsettik.     

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, ömrü türlerin sınırının ötesine uzatmanın amacı nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Şimdi Tatiana konuyu genişletiyor.  
 

Tatiana: Evet. Amaç ne? 

 

İgor Mihayloviç: Bu basittir. Yaratıcı Toplum'da neden bu kadar çok insana ihtiyaç 

var? Size şunu söyleyeyim arkadaşlar: Bahsettiğimiz 50 milyar hiçbir şey değil. Basit 

bir matematik yapalım. Herhangi bir koloninin temel işlevi nedir? Kolonileşmeye 

devam etmek, topraklarını genişletmektir. Bu genetik olarak içimize işlemiştir, 

herkesin içine. Neden? Biz bu dünyanın bir parçasıyız. Hayvanlar böyle davranır, 

balıklar, karıncalar, sivrisinekler ve tüm böcekler böyle davranır diyelim. Bu doğru 

değil mi? Doğru. Çoğalırlar, genişlerler ve başka bölgeleri ele geçirirler. Biz de böyle 

davranmalıyız, tüm uygarlıklar, normal uygarlıklar böyle davranır. Ve bizim 

görevimiz, diyelim ki, diğer gezegenleri kolonileştirmek. Sadece, özür dilerim, 

insanları Mars'a göndermek değil, aslında böyle bir gezegende ortaya çıkan insanlar 

olarak bizim alışkın olduğumuz koşullara sahip bir gezegene göndermek. Yani benzer 

koşullara gitmeliyiz. "Bulması zor falan filan" diyorlar ya, "Ya şöyle olursa..." 

 



Tatiana: Bir gezegeni kolonileştirmek için kaç kişi gerekir? Onları oraya nasıl 

taşıyacağız? 

 

İgor Mihayloviç: Her şey temeldir. Her şey gerçekten basit. Bu artık bilim kurgu 

değil, bir gerçeklik. Bir gezegeni kolonileştirmek için, diyelim ki bizim 

boyutumuzda... Bir gezegen, arkadaşlar, anlayın diye söylüyorum, üzerinde insanlığın 

var olabileceği, atmosferi, sıcaklığı, suyu olan, bizimki gibi insanların kendilerini iyi 

hissedeceği ve zarar görmeden var olabilecekleri bir gezegen... Bu arada, bizim 

gezegenimiz en küçük gezegenlerden biri, neredeyse hiç küçük gezegen yok. Daha 

büyükleri var ama daha küçükleri çok nadir. Varlar, ama çok azlar, zaten azlar, şöyle 

söyleyeyim; eskiden daha fazlaydılar, ama artık çok azlar. Ancak, Dünya benzeri 

gezegenler çok sayıda. Yani bizimki gibi bir gezegeni bile kolonileştirmek için en az 

10 milyon insana ihtiyaç var, minimum bu. 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, bizden yeterince yok.  

 

İgor Mihayloviç: Ama 100 milyon çok daha iyi. Ve uzay araştırmaları ne hızda 

olacak? Basit bir soru. 

 

Tatiana: Teknik olarak oraya nasıl ulaşılacağı konusunda da pek çok soru ortaya 

çıkıyor. İnsanlar o gemilere nasıl bindirilecek? 

 

İgor Mihayloviç: Sorular yok. Evet, bugün itibariyle, resmi bilime dayanarak, diyelim 

ki yakın gelecekte Mars'a gitmek için, hatta belki de nihayet Ay'a uçmak için vb. pek 

çok fırsatımız var. Ama gerçekten bakarsak, her şey var: hem fırsatlar hem de diğer 

her şey. Diyelim ki 10 milyon insanı taşımak için kaç gemiye ihtiyaç var? Peki, 

sıradan bir parçacık çoğaltıcıyı ele alalım, sonuçta bütün bir gemi anında yaratılıyor. 

Çünkü bu süreçte karmaşık hiçbir şey yoktur. 

 

Ancak, bir nokta var. İçinde bir sandviç, bir tişört, kot pantolon ve diğer her şeyi 

yaratabileceğiniz "sihirli" mikrodalga fırından bahsettik. Yaratıcı Toplumun ilk 10 yılı 

boyunca, yani Yaratıcı Toplumu inşa ettikten 15 yıl sonra, geçiş dönemini de hesaba 

katarsak, imkânlarımız elbette sınırlı olacak arkadaşlar ve bundan kurtulamayacağız. 

Bu da yine deyim yerindeyse ana enerji olan o enerjiyi gerekli miktarda manipüle 

edebilme ya da çıkarabilme kabiliyetinden kaynaklanıyor. Açıklığa kavuşturmak için 

Vril, o Vril olsun. Yani, en fazla bir nakliye konteyneri boyutuyla sınırlı kalacağız, 

sanırım 10 ya da 15 yıl boyunca bundan fazlasını elde edemeyeceğiz. 
 

Daha sonra ise, evet, 10 ila 15 yıl içinde iyi bir hangar boyutuna önemli ölçüde 

yükseltilebilir. Neden? Çünkü bu enerjiyi özgürce kullanabilmemiz için burada, bu 

gezegende pek çok şeyin yaratılması ve yok edilen pek çok şeyin restore edilmesi 

gerekiyor ki olması gerektiği gibi çalışabilsin. Örneğin, bin ya da daha fazla insanı 

içine alabilen ve onları bir gezegenden diğerine anında taşıyabilen o uçan gemileri 

basmak için hangarda var. Ama burada başka bir nokta daha var. Einstein ve diğer 

Isaac'lerin fiziğine dayanarak, ışık hızının sınırlı bir değer olduğu sorunuyla 

karşılaşıyoruz. Öyle değil mi? 



Tatiana: Işık hızından daha hızlı hiç bir şeyin olmadığı.  

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ama bugün sizinle parçacıkların birbirleriyle anlık olarak 

bağlantı kurduğunu, bugün itibariyle parçacıkların ışınlanmasının dünün haberi 

olduğunu konuştuk. Resmi fizikte bu konuda zaten ustalaşmış durumdayız, dostlarım. 

Bu modern bilim için büyük bir atılım. Aslında bakarsak, o geminin örneğin 

Dünya'dan yer değiştirmesi işe yaramayacaktır. A noktasından B noktasına yer 

değiştirmek için A ve B noktalarının atmosferin dışında olması gerekir. O zaman canlı 

organizmalar için hiçbir sorun kalmaz. Yani, organizmalarımıza zarar vermeden 

istediğimiz mesafeye seyahat edebiliriz. Oysa atmosfere girip çıkmak yine de biraz 

zaman alacaktır. 

 

Tatiana: Böyle bir yolculuk ne kadar sürer? 

 

İgor Mihayloviç: Burada yine Tatiana, bu sürece nasıl yaklaştığımıza bağlı. Diyelim 

ki atmosferimizi terk edip başka bir gezegenin atmosferine girmek için, diyelim ki bu 

birkaç saat sürecektir: hazırlık için, her şey için. Neden? Çünkü doğamızı korumak 

için, sürecin çevre dostu olması için atmosferden çıkış o kadar ani ve farklı motorlarla 

olmamalıdır. Değil mi? Bir gezegenden diğerine gitmek birkaç saat sürse bile, bu çok 

fazla bir şey değil. Yolculuğun kendisine gelince, diyelim ki gezegenimizden diğerine, 

hiç zaman almıyor, hiç zaman almıyor arkadaşlar. 

 

Tatiana: Hazırlık aşamasına daha fazla zaman harcanır. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, hazırlık aşaması. 
 

Tatiana: Biliyorsunuz İgor Mihayloviç, uzay çağının başlangıcından bu yana insanlar 

uzayı keşfetmek için büyük bir arzu duyuyorlar. Ve aslında bu toprakları genişletme 

arzusu bizim doğamızda var. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, bu bizim doğamızda var. Evet, genişlemek ve benzeri şeyler 

doğamızda var. Yine de, toplumumuzda, o zamanlar, insanların anılarının korunduğu 

zamanlarda, Tanrı bilir ne zaman, sadece ilk kayıtlar vardı, insanlar henüz yazmayı 

bilmiyorlardı, çiziyorlardı. İnsanlar ne çizerlerdi ve torunlarına ne anlatmaya 

çalışırlardı? Uzay yolculuğu hakkında. 

 

Tatiana: Evet, aynen öyle. Sadece yıldızlı gökyüzü hakkında değil elbette. Ve şimdi 

bile uzayda bulunanlar oraya geri dönmek için çok hevesliler. "Uzaya tekrar gitmek 

için mümkün olan her şeyi yaparız" diyorlar. Orada zihniyet bile bir şekilde değişiyor, 

bütünsel hissediyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, oradaki algı farklı. İnsan kendini uzayda tamamen farklı bir 

şekilde algılıyor. Bu normal bir şey. Neden? Çünkü... Ve burada bu bir paradoks değil, 

gerçek. Burada, elektromanyetik alanımız ve artan yerçekimi kuvveti sayesinde, 

yörüngeye girdiklerinde, orada da bir elektromanyetik alan var, ama daha seyrek ve 

yine yerçekimi kuvveti daha az, bilinç daha az etkiliyor. Neden? Çünkü biz tam olarak 



bu yapının içinde oluşuyoruz. Ve bunu biraz değiştirirsek, biraz yukarı çıksalar bile, 

yörüngeye girseler bile, o zaman insan Şahsiyet olarak daha özgür hissediyor. O bunu 

anlamaz, nasıl tanımlayacağını bilmez, nasıl kullanacağını bilmez ama Yaşar. Kişi 

Dünya'ya döndüğünde, kayınvalidesini ziyaret etmek gibi bir şey olduğunu, hiç kimse 

olmadığını anlar. Anlıyor musunuz? İşte bu yüzden özgürlüğü özlüyorlar. 

 

Tatiana: Yaratıcı Toplumu inşa ettiğimiz zaman insanın önünde muazzam fırsatlar 

açılır. 

 

İgor Mihayloviç: Açılır. İnsanlık muazzam fırsatlara sahiptir. Her insan muazzam 

fırsatlara sahiptir. 

 

Tatiana: İnsanın hayatını gerçek anlamına yöneltmesi için çok fazla zaman kalıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ve bunun çevre için ne kadar iyi olduğunu. Sonuçta ortak yaşam 

içinde yaşamalıyız. Tüketimci formatta bu şekilde var olamayız. Bu sadece Yaratıcı 

Toplum'da mümkündür. Yine, artık bizim için çöp olan şeyi manipüle ettiğimizde. 

Öyle değil mi? Dürüst olmak gerekirse, bunu anlamak ve bilmek, arabamı 

doldurduğumda, sadece bakıyorum, bilirsiniz, açıkçası bir fili elmasla beslemek gibi 

(Tatiana: Sadece onu yakıyor). Düşünün ki sadece elmas yiyen çılgın bir filimiz var 

ama onun sayesinde hareket edebiliyoruz. Bu da aynı şey, arkadaşlar. 

 

Hangi fırsatları kaçırdığımızı ve petrole neler yaptığımızı görmek yüreğimi kanatıyor. 

Onu amacına uygun olarak kullanmıyoruz. Evet, ısıtmaya, inşa etmeye, üretmeye 

ihtiyacımız var - çocuklar, bunun için FFG (yakıtsız jeneratör) var - temel bir şey. 

Fiziği hatırlayın. Tamam mı? Etkili makinelerimiz olduğu zaman, birisi bir tanesiyle 

karşılaşırsa, onu döndürürdük ve bu enerjiyi dönüştürerek on binlerce volt elde 

ederdik. Bunlar mevcut, varlar, böyle FFG'ler var, çalışıyorlar sonuçta; biz size 

anlattık, sadece biz değil, internette bir sürü var. Hepsi mevcut, bu dünyada her şey 

mevcut, sadece bizim kullanmamıza izin verilmiyor. Ama Yaratıcı Toplum'da bunları 

kullanabiliriz ve kullanmalıyız. Aradaki farka bir bakın. Değil mi? 

 

Yine ekoloji hakkında konuşmaya başladık. Ekolojinin üzerinden biraz geçelim. İşte 

bu kadar aptalız. Arkadaşlar, üzgünüm ama biz aptalız, aslında gerçek aptallarız. 

Özellikle de diyelim ki Yaratıcı Toplum'da yaşamak istemeyenler. Şöyle açıklayayım, 

basit bir senaryo. Tatiana, düşünsene, sabah kalkıyorsun, bir yere gitmen gerekiyor. 

Bir tişört, kot pantolon giyiyorsun, dışarı çıkıyorsun, bir fincan kahve ve bir sandviç 

alıyorsun: bir çörek, başka ne olabilir, tereyağı ve (Tatiana: Peynir) peynir, evet, böyle 

standart bir set. Bunun üzerinden geçelim mi? 

 

Tatiana: Bunu yapalım. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Çörek ile başlayalım. Bir çörek - her şey çok basit, değil 

mi? Şimdi, arkadaşlar, şununla başlayalım: tarlayı sürmek için traktörlere ihtiyacımız 

var. Tarlayı sürmeden önce, ekmeden önce. Değil mi? Traktör nedir? Traktör demek, 

bizim cevher ya da hurda metal bulmamız, bunları fabrikada eritme atölyelerinde 



eritmemiz demek. Sonra bundan metal üretmemiz gerekiyor. Bu metalden diğer 

tesislerde bu traktör için parçalar öğütmemiz veya çalkalamamız gerekiyor. Kauçuk 

üretecek tesislere ihtiyacımız var, cam üretecek tesislere ihtiyacımız var ve bu böyle 

devam ediyor. Bir traktör üretmek için çok fazla fabrika gerekir. Sonra bu traktör 

buğday ekiyor, sonra başka fabrikalarda (tekrar ediyorum, çoğunlukla başka 

fabrikalarda) üretilen başka bir traktör bu buğdayı hasat ediyor. Peki sonra ne oluyor? 

(Tatiana: Onu depolamamız gerekiyor, depolar...) Onu bir yerde depolamamız 

gerekiyor - bu da asansörler ve diğer her şey anlamına geliyor. Sonra da öğütülüp un 

haline getirilmesi gerekiyor. Değil mi? Bu da başka bir şey. 

 

Tatiana: Ve bu sadece tek bir bileşen. 

 

İgor Mihayloviç: Bu sadece un. Sonra taşınırken... ve hepsi araba, hepsi lojistik, bir 

yerden bir yere taşınıyor. Bir fırına teslim edilmeden önce. Öyle değil mi? Ama bir 

çörek yapmak için başka ne gerekir? Kabartma tozu, süt, başka bir şey olmalı ki 

çöreğin tadı güzel olsun ve şeker olmalı ki tatlı olsun. Ve bu da ek traktörler, tesisler, 

işleme ve diğer her şey. Bakın bizim Tatiana'nın bir çörek yiyebilmesi için nasıl bir 

zincir oluşuyor arkadaşlar. 

 

Tatiana: Çok fazla insan dikkatlerini yatırdılar.... 
 

İgor Mihayloviç: Ne kadar çok tesis inşa ettik, hangi bölgeleri ve alanları işgal ettik, 

gezegenimizin çevresine ne kadar zarar verdik . Bunu bir düşünün. Ve henüz tereyağı 

ve peynirden bahsetmedik çünkü onlar da başka tesislerde yapılıyor, açıkçası inekler 

yetiştiriliyor ve diğer her şey. Değil mi? Bakın ne kadar, ve bu sadece bir çörek. 

 

Devam edelim. Kot pantolon, tamam, ne demiştik? Bir tişört, kot pantolon ve bir 

fincan kahve. Bitkiler ve buharlı gemiler üzerinden gitmeyelim. Basit bir şeyle 

başlayalım. Bir tişört ve giymeniz için bir kot pantolon üretmek için yaklaşık 10 ton su 

gerekiyor; bir tişört ve bir kot pantolon için. Buna pamuk yetiştirmek de dahil, tüm 

süreç bunu gerektiriyor. Bunun ne kadar olduğunu hayal edebiliyor musunuz - 10 ton 

su? Sonra da kıtlıktan bahsediyoruz. Değil mi? Ve ne kadar pislik, ne kadar, özür 

dilerim, atık nehirlerimize, toprağımıza karışıyor. Sonuçta, kirlilik miktarı muazzam. 

Ve bir fincan kahve - tüm süreci düşünürsek yaklaşık 140 litre su. Evet. Tatiana'nın 

sabahları küçük bir fincan kahve içmesi için yaklaşık 140 litre su gerekiyor. Ne 

kahvaltı ama: bitkiler, buharlı gemiler ve diğer her şey gerekiyor.    

 

Pek çok insan "Evet ama bu tek seferlik bir yatırım" diyecektir. Tek seferlik bir 

yatırım. Ama bunu her kullandığımızda Dünyamızı yok ediyoruz, çevremize zarar 

veriyoruz ve kendimize zarar veriyoruz. İnsanlık olarak varoluşumuzun mantığı ve 

anlamı bu mu? Kendi evimizi yok etmek, kendi hayatımızı kısaltmak mı? Sonra da 

"Sağlığımızın nesi var?" diyoruz. İşte yanlış olan tam da bu, dostlarım. Doğada her şey 

birbirine bağlıdır. Ama her şeyi eski haline getirebiliriz, gerçekten yapabiliriz. 
 

Tatiana: Evet, gerçek yeşil gündem sadece toplumun yaratıcı formatında mümkün, 

şimdi bu anlaşılıyor.  
 



İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle. Şöyle söyleyebilirim: gerçek çevreciler Yaratıcı 

Toplum'un ön saflarında yer almalıydı. Ama, kusura bakmayın, onların başka amaçları 

ve hedefleri var. Üreticileri mümkün olduğunca çok vergilendirmek için çevre 

konusunda onlarla savaşıyorlar. Öyle değil mi? Yani tüm gönüllülük burada bitiyor - 

para almayı bıraktıklarında. Bu doğru değil mi? Aslında dostlar, her şey çok basit.   

 

Tatiana'nın sandviçine, kahvesine, tişörtüne ve kot pantolonuna geri döneceğim. 

Sonuçta tamamen çevre dostu - tek bir düğmeye basarak hepsine sahip olabilirsiniz. 

Ve tişört ütülenmiş olacak, ütülemenize gerek yok ve yeni, taze yapılmış ve kalitesi en 

iyi pamuktan yapılmış gibi, aslında dünün çöpünden yapılmış. İşte bu yüzden diyorum 

ki en değerli şey çöp konteynerleri olacak, hatta onlar için savaşacağız. Dahası, belki 

de bir voltun, bir voltun ya da bir buçuk voltun bir kısmını elektrik eşdeğeri olarak 

harcarken, bir düğmeye basarak kahveli sandviçleri ve istediğimiz ve arzuladığımız 

her şeyi üretmek için kimin plastiği, kimin çöpü ve diğer her şey için rekabet edeceğiz. 

Aslında bu enerji çok değerli. 

 

En ilginç şey ne biliyor musunuz? En ilginç şey, bir sandviç ya da ne alırsak alalım, bir 

uzay aracı bile olsa - neredeyse anında içten dışa doğru oluşmasıdır. Tüm süreç 

milisaniyeler sürer. Yani, bir hologramın tezahürü gibi, sadece bu durumda yerinde 

görünmesi bir an alıyor. Ve sıcak olabilir, soğuk olabilir, kısmen sıcak veya kısmen 

soğuk olabilir - istediğiniz her şey olabilir. Bir sandviç olabilir, diyelim ki bir 

hamburger alalım, kesinlikle sıcaktır ama içinde soğuk turşu olacaktır, eğer bu şekilde 

tercih ederseniz. Ve hepsi basit, hepsini yapabiliriz, arkadaşlar.    

 

Tatiana: Bilim kurgu gerçekliğimiz olabilir.  
 

İgor Mihayloviç: Artık bilim kurgu değil, görüyorsunuz. Çok uzun zaman önce bilim 

kurguydu, ama bugün mutlak bir gerçeklik. Şüphecilere bir kez daha söyleyeyim: 

parçacıkların nasıl çalıştığını ve birbirlerine nasıl bağlı olduklarını zaten biliyoruz; biz 

insanlık olarak zaten parçacıkları ışınlıyoruz ve daha pek çok şeyi biliyor ve 

yapabiliyoruz. Yani bilim kurgu olmaktan çok uzak. Birinin bir şeyi bilmemesi, 

diğerlerinin de bilmediği anlamına gelmez. Anlıyor musunuz? Her şey mümkün, 

dostlar. Gerçek mümkün. Şu anda eksik olan tek şey Yaratıcı Toplum. Eksik olan bu.   

 

Tatiana: Dediğiniz gibi, benimle bu rüyanın arkasında bilgilendirilmemiş arkadaş ve 

komşu duruyor. 
 

İgor Mihayloviç: Komşu. Oldukça doğru. Bu boşluğu doldurmalıyız ve her şeye sahip 

oluruz. 
 

Tatiana: Doğru.  
 

İgor Mihayloviç: Pekala, arkadaşlar. İstiyorum, gerçekten istiyorum, en azından bu 

dünyaya bakmak istiyorum, oysa içinde yaşamak daha da iyi olurdu. 

 

Tatiana: Ve hepimiz için dileğim böyle bir dünyada yaşamak.  
 



İgor Mihayloviç: İnsanların bunun gerçekçi ve mümkün olduğunu anlamaması çok 

kötü. Ama harekete geçmeliyiz. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Birbirimizle sağduyuyu paylaşalım. 
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Öyleyse, dostlar, basit bir şeyle başlayalım: 

birbirinizi Sevelim. Teşekkür ederim.  
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. Her şey için çok teşekkürler.  
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. Ve teşekkürler, arkadaşlar. Burada olduğunuz için 

teşekkürler. Ve anlayışınız için teşekkürler. Yaratıcı Toplum'da yaşamayı gerçekten 

çok istiyorum. 

 

Tatiana: Teşekkürler İgor Mihayloviç, böylesine büyük bir destek ve ilham için 

gerçekten minnettarız. Çünkü doğru, bir keresinde demiştiniz ki... Bilmiyorum, bize, 

insanlara çok inanıyorsunuz ve bu bize harekete geçmemiz için gerçekten ilham 

veriyor. Ve biliyorsunuz, her yeni videoda ruhun harekete geçme gücünü daha fazla 

hissediyoruz ve bilinç düzeyinde de her şeyin yoluna gireceğine dair daha fazla güven 

var. Bu yüzden bu yoldaki desteğiniz için çok teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Neden bana teşekkür ediyorsunuz? Teşekkür edilmesi gerekenler 

insanlardır. Sonuçta bunu yapan sizlersiniz, dostlarım. Ama eğer istersek, her şey 

yoluna girecektir. En önemli şey nedir biliyor musunuz? Bir hedefimizin olması. 

Hedefimiz olmadan hiçbir şey yapamayız. Ama bir hedefimiz varsa, her şey olacaktır. 

Teşekkürler, arkadaşlar.   

 

 

 

 

 


