
Özgürlüğün Değeri 

 

Yaratıcı Toplumda özgürlüğün değeri. Yaratıcı Toplum neden ve nasıl insanları 

öncelikle entelektüel ve yaratıcı olarak gelişmeye teşvik edecek ve olumlu olan her 

şeyi canlandıracaktır? Yaratıcı Toplumda yenilikler nasıl tanıtılacaktır? Yaratıcı 

Toplumda her insanın kişisel özgürlüğü neden çok daha önemlidir? Tüketimci toplum 

biçiminde "benzersizlik" nedir? Yaratıcı Toplumda bir insana ne için değer 

verilecektir? 

 

Tüketimci toplum biçiminde, uygarlığı yaklaşan iklim tehdidinden kurtaracak soruya 

yanıt bulmak için dünyanın gerçek bilim insanlarını bir masada bir araya getirmek 

neden imkansızdır? Bunlar ve daha birçok soru İgor Mihayloviç Danilov'un 

katılımıyla Özgürlüğün Değeri videosunda tartışılıyor. 

 

 

 

 

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

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki toplantıda, bu dünyaya ne kadar farklı 

baktığımız, onu ne kadar farklı algıladığımız konusuna değinmiştik. Bu genellikle her 

insanın kendi bilgi alanına ve kendi yaşam deneyimine sahip olması ve her insanın 

kendi değerler sistemine sahip olması nedeniyle gerçekleşir, bu nedenle etrafındaki 

gerçekliği kendi cetveliyle ölçer. Ama herkesin pencerenin arkasında kendi görüşü 

olmasına rağmen, her birimiz şu anda pencerenin dışında olup bitenlerin, deyim 

yerindeyse manzaranın kasvetli olduğunu ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini, bu 

dünyayı kurtarmamız gerektiğini, bu dünyanın dönüşüme ihtiyacı olduğunu ve en 

önemlisi, yaşamın değerinin her şeyden üstün olacağı ve herkesin mutlu yaşayacağı bir 

dünya inşa etmemiz gerektiğini anlıyoruz.  

Bir önceki videoda, bir insan için mutlu bir yaşamın aynı zamanda geleceğin garantisi 

anlamına geldiğine, en azından yarının bugünden daha kötü olmayacağına ve 

bugünden memnun olmak anlamına geldiğine değinmiştik. Ne yazık ki, toplumun 

tüketimci formatı bize böyle harika ve mutlu bir geleceği garanti edemez. Ama 

Yaratıcı Toplum, her insan için böylesine harika ve mutlu bir yaşamı tam olarak 

garanti eder. Ve bugün itibariyle ne yazık ki biz insanlar Yaratıcı Toplum'da insanın 

önüne ne tür fırsatlar çıkacağını hayal bile edemiyoruz.  

 

Bir önceki videoda, insanın gezegenler arası formattan bahsetmek bir yana, diş 

fırçalamak gibi temel günlük işlerin bile Yaratıcı Toplumda ortadan kalkacağını, 

bunların kesinlikle gereksiz olduğunu, beden üzerinde mutlak kontrol teknolojilerine 



sahip olduğumuzda bunun kesinlikle aptalca olduğunu anlamadığını söylediniz. Tek 

yapmanız gereken bir duş almak ve hijyen ve sağlık sorunlarınız çözülmüş olacak.  

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyelim: duş alma fikri - duş alırsınız ve her şey gider. 

Dostlarım, evet, geçen sefer dişlerinizi fırçalamak zorunda bile olmadığınızdan 

bahsetmiştik, ama ayrıca duş almak bedeninizi suyla yıkamak anlamına gelmiyor, bu 

şekilde ifade edeceğim. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru, ama bilinç aslında onu böyle çiziyor. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, tam olarak bu tür bir resim çiziyor: bugünlerde olduğu gibi bir 

duş kabinine giriyoruz, suyu açıyoruz, kendimizi sabunluyoruz, yıkıyoruz ve bu böyle 

devam ediyor. Ama eğer gerçekten de gerçek bir güce sahipsek ve bedenimiz de dahil 

olmak üzere maddi dünyayı temel parçacıklar düzeyinde kontrol edebiliyorsak, 

diyelim ki her gün büyük miktarlarda kaybettiğimiz o pul pul deriyi ve derimizin 

gözeneklerinden dışarı atılan bedenimizin diğer atık ürünlerini vb. yıkamak aptallık 

olacaktır. Neden? Çünkü bunlar parçacıklardır. Bedenimizi yenilemek ve diyelim ki 

sağlıklı tutmak için tekrar dönüştürülebilecek değerli bir malzemedir. Tıpkı 

günümüzde yaşayan ve bize zarar veren, patojenik olan ve bize pek çok sorun çıkaran 

mikroorganizmalarla ilgili olarak söylediğimiz gibi, bu arada Yaratıcı Toplumda, gizli 

bu bir hazine bulmak gibi olacaktır. Bu gerçekten de doğrudur. 

 

Tatiana: Böylece, prensip olarak, duşta su kullanımı ortadan kalkacaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Yine, bir düşünün, bu ya, diyelim ki günümüzde olduğu 

gibi, insanların yıkanması için o boruları döşemek anlamına gelir: bu külfetli ve 

yanlıştır. Evet, suyu yoğunlaştırabiliriz. 

 

Tatiana: Su temini, kanalizasyon tesisleri, tüm bunlar gereklidir. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, her şey mümkün ve gerekli. Ama yine de kanalizasyon 

sistemine ihtiyaç olmayacak, hemen söylüyorum, bu doğru, gerçekten. Neden? Çünkü 

yaşam faaliyetimiz sonucunda oluşan tüm atık ürünlerimiz, yemek artıkları, her türlü 

çöp ve diğer her şey, hepsi maddi olan ve sadece dönüştürülerek yeniden 

kullanılabilecek değerli şeylerdir, su da dahil olmak üzere. Su nedir? Tekrar 

soruyorum. 

 

Tatiana: Duş almanın ya da banyo yapmanın aslında bir tür uygarlık nimetiyle 

ilişkilendirilmesi ilginçtir. 

 

İgor Mihayloviç: Modern dünyada — evet. 

 

Tatiana: Herkes bunu karşılayamaz bile. 

 

İgor Mihayloviç: Bugün itibariyle, ne yazık ki, evet, pek çok insan temiz suya, 

özellikle içme suyuna ve benzerlerine erişemiyor. Ama gelişmiş uygarlıklara bakarsak, 



en azından bugün elimizde olan bilgilere dayanarak, hatta o Apexianlar ile ilgili 

tarihteki kayıtlara bakarsak (sonuçta pek çok şey onlardan başladı ve hepsi Atlantis'ten 

geçip bize ulaştı), hiçbir yerde bedenlerini suyla yıkayarak duş aldıklarından 

bahsedilmiyor. Elde kalan el yazmalarına gelince... Bu arada, bu ilginç bir konu 

arkadaşlar, çünkü örneğin Romalıların nasıl yaşadığına ve Romalılar zamanındaki 

dünyaya bakarsak, hamamlar vardı... 

 

Tatiana: Şu hamamlar, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Fakirler için halka açık hamamlar vardı ve zenginlerin kendi 

hamamları, yüzme havuzları vardı, yani, onlar... 

 

Tatiana: Evet, bunun etrafında koca bir kült vardı. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle, bir temizlik, güzellik, sağlık ve diğer her şeyin kültü 

vardı. Bu konuda çok bilinçliydiler ve herkes bu şekilde yaşıyordu. Avrupa da bu 

şekilde yaşıyordu. Ama sonra bir anda Ortaçağ Avrupası aniden kirlendi. Yıkanmayı 

bıraktılar. 

 

Tatiana: Yıkanmamış Avrupa. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, yıkanmamış Avrupa. Soru şu: Neden? Çok fazla versiyon 

var, herkes kendine göre yorumluyor. Ama gerçekle yüzleşirsek, yıkanmayı ilk 

bırakanlar rahiplerdi. Daha sonra, onları taklit ederek ve neden yıkanmayı 

bıraktıklarını anlayarak, diyelim ki ayrıcalıklı insanlar - krallar, maiyetleri ve 

benzerleri yıkanmayı bıraktı. Ve sonra bu durum yoksullara da yayıldı. Aslında 

Apexianların nasıl yaşadığını, tanrıların yeryüzünde nasıl yaşadığını anlatan Atlantis 

zamanından kalma el yazmaları bulundu. Orada insanların suyla yıkandığı, tanrıların 

ise yıkanmadığı anlatılıyordu. Ve insanın bedenini suyla yıkamasının çok fazla israf 

olduğunu söylüyorlardı. 

 

Tatiana: Aslına bakarsanız, kilise tüm bu hamamları kaldırdı. Ama ne diyorlardı? Bu 

şekilde insan bir nevi üzerindeki lütfu yıkamış oluyor. Oysa aslında özü aynı... 

 

İgor Mihayloviç: İşin gülünç olduğu nokta burası. Uygarlğın ulaştığı nokta.   

 

Tatiana: Doğru, dördüncü gelişim seviyesi. 

 

İgor Mihayloviç: Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz, değil mi? Doğal 

olarak, bedenlerini yıkamanın ne anlama geldiğini çoktan unutmuşlardır. Ve tabii ki bu 

son derece savurgan bir davranış. Nasıl yani? Sonuçta bu ekstra bir gelir, değil mi? 

Fazlası alınıp bedenlerinde eksik olanı onarmaya yönlendirildiğinde. Elbette bu 

israftır. 

 

Bu şimdi komik, ama öyle bir olasılık hayal edin ki dostlar, gerçekten böyle bir 

dönüştürücünüz olsun, bizim için alışılmış bir kabin şeklinde olsun, böylece hayal 



etmesi daha kolay olur. Duş almak için içine giriyorsunuz, bir düğmeye basıyorsunuz 

ve kelimenin tam anlamıyla bir anda bedeniniz her mikronuna kadar mükemmel bir 

şekilde temizleniyor. Fazla tüyler istediğiniz yerden alınıyor. Yani, tıraş olmanıza 

gerek yok, tam istediğiniz gibi. Dişleriniz temizlenir ve hatta kulaklarınızdaki kir bile 

alınır, mecazi anlamda konuşuyorum, çünkü gereksiz olan her şey bedeninizden 

çıkarılır. Bu gerçekten böyledir. Ve hatta az önce düşündüğünüz şeye de ihtiyaç 

yoktur. Bunların hepsi bu tür dönüştürücülerle temel olarak yapılabilir. Başka bir 

deyişle, bunlar muazzam fırsatlardır.   

 

Örneğin, bir adam, ne bileyim, bir arabayı tamir ediyordu. Bu kesinlikle o seviyede 

saçma geliyor, makine makinedir, ne olursa olsun bozulabilir. Ama adam arabasını 

seviyor, belki içinde elle bir şey yaptı, bilmiyorum, tamir etti veya bakım yaptı 

(Tatiana: Geçmişi hatırlamak için), evet, geçmişi hatırlamak için, bu yüzden her tarafı 

yağ ve kirle kaplı. Gidip bunu yıkamalı mı, yoksa gerçekten böyle bir kabine mi 

girmeli? Bu bir fark yaratır mı? Neden fark eder? Çünkü bizim anlayışımıza göre gres 

yağı ve akaryakıt nedir? Bunlar hidrokarbonlardır.     

 

Tatiana: En değerli şey. 

 

İgor Mihayloviç: Olabilecek en değerli şey. 

 

Tatiana: Kaynak. 

 

Igor Mihajlovich: Kesinlikle. Böyle bir kaynağı alıp suyla yıkadığınızı düşünün. 

Demek istediğim, yine, bu su oldukça değerli bir üründür. Diyelim ki 

hidrokarbonlardan daha az değerli. Bu aptalca değil mi? Aptalca. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, her video ile Yaratıcı Toplum'un ufku yavaş 

yavaş açılıyor. Hatta videodan sonra kütlenin nerede olduğunu, bir ton doların nerede 

olduğunu sorduğunuzda, bu parçacıkların ne kadar hacim kapladığını fark ettiğimi 

hatırlıyorum - bir iğnenin ucuna tüm FIFA, tüm futbol takımı, tüm taraftarlar vb. 

sığabilir. Ve bilincin bunu biraz farklı çizdiğini fark ettim. O kartuşları bile bir şekilde 

şu anda alışkın olduğu standart figüratif düşüncesine göre hayal ediyordu, bunlar ya 

disket ya da başka bir şey. Böylece, her videoda, günlük rutin şeylerimizden herhangi 

biri yeni bir şekilde açılıyor, bu...   

 

İgor Mihayloviç: Bunu hayal edemiyoruz çünkü bilincimizde bir benzeri yok. 

 

Tatiana: Evet, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Oysa bu kartuşları karşılaştıracak olursak, bugün elimizde olanlara 

göre karşılaştırıyorum, diyelim ki 12 nanotüpten oluşan bir set gibi. Yani, düşünün 

arkadaşlar, nanotüplerin ne olduğunu bilenler, birkaç santimetre uzunluğunda 12 

parça, yani bu kelimenin tam anlamıyla bir hiç. Yani, görsel algı için. Oysa gerçekte 

bu bir insan için çok büyük bir rezervdir. 

 



Tatiana: İşte bir soru daha, İgor Mihayloviç. Bir önceki videoda, aslında, deyim 

yerindeyse, özel şeyler olmayacağını söylediniz. Daha sonra resim ve benzeri örnekler 

verdiniz, eğer bir insan bir şey yapmışsa, bu elde edilebilir olacaktır... 

 

İgor Mihayloviç: Herkes için.  

 

Tatiana: Tüm insanlar için.  

 

İgor Mihayloviç: Aslında mesele de bu. 

 

Tatiana: Ve bazı insanlar "Peki, Yaratıcı Toplumda bir şeyin benzersizliği gibi bir şey 

ortadan kalkacak mı?" diyor. Yani, neden (İgor Mihayloviç: Katılmıyorum) özel bir 

şeye sahip olmak genel olarak insanlar için bu kadar önemli diyelim? 

 

İgor Mihayloviç: Bu tüketimci bir format, çünkü özel olan her şey paraya mal oluyor 

ve dikkat çekiyor. Başka bir deyişle, bu bir ilgi arayışı ve basitçe kıskançlıktır. Ya siz 

kıskanırsınız ya da insanlar sizi kıskanır. Oysa kıskançlık, dostlar, daha büyük 

miktarda bir dikkat yatırımıdır, yani Vril'in gücüne yönelik bir avdır. Kendimizi tekrar 

etmeyelim, size bundan, ne olduğundan ve neden bu kadar değerli olduğundan 

bahsettik. Bu doğru değil mi? Buna bir bakalım... 

 

Tatiana: Eşsizlik. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Günümüzde benzersizlik nedir? Bir yazarın tek kopya bir 

tablosu. Bu iyi bir şey, değil mi? Elinizde olduğu zaman güzel. Ama sahip 

olmadığınızda, beğenseniz de beğenmeseniz de, sanata karşı tamamen kayıtsız olsanız 

bile, fiyatına karşı kayıtsız değilsinizdir. Örneğin bir müzayedede 200 milyon dolara 

satın alan kişiye karşı kayıtsız değilsiniz. Neden? Çünkü "Bir tablo için 200 milyon 

dolar." diyorsunuz. Değil mi? Onun imajına dikkat ettiniz. Dikkatinizi verdiniz ve Vril 

gücünüzü boş bir şeye yatırdınız. Bu sizin için boş bir şeyken, onlar için görünmeyen 

tarafta bir gelirdir. 

 

Oysa, örneğin Yaratıcı Toplumda, sanata maddi değeri olmayacağı için değer 

veriyorsanız, o zaman Malevich'in Siyah Kare'si veya başka bir saçmalık gibi resimler, 

affedersiniz, ben... belki sanat hakkında hiçbir şey bilmiyorum, belki değil, ama 

gerçekten sanat hakkında hiçbir şey bilmiyorum, özellikle de bu tür bir sanat, o zaman 

değeri sadece adındadır. Ayrıcalık ismindedir. Anlıyor musunuz? Bir isim var. Bizim 

için pahalı, bu nedenle de değerli. Yaratıcı Toplumda ise hiçbir maddi değer söz 

konusu değildir. Başka bir deyişle, istediğiniz her şey kopyalanabilir ve hiçbir uzman 

bunu ayırt edemez. Yani, insanlar bu bilgileri kamuya açık bir veri tabanına ekler ve 

eğer isterseniz Malevich'in Kare'sini herhangi bir yere asabilirsiniz. Ona hayran 

kalacak mısınız? Sadece siyah bir tuval. Bakın, aptalca şeylerin değeri kayboluyor, 

değil mi? 

 

Tatiana: Evet, bir şeyler aracılığıyla insanda kendi ayrıcalığı ya da buna benzer bir 

şey hissi uyandırmaya çalışıyorlar. 



İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Oysa orada, aptallık ve aptallığın yanı sıra 

manipülasyon da ortadan kalkacaktır. Neden? Çünkü bu anlamsızdır. Bir tuvali alıp 

üzerine boya sıçratıp satmanın hiçbir anlamı yok çünkü bu en büyük eser gibi bir şey, 

bilirsiniz, bu boya damlalarının birleşimi, öyle bir şey ki... 

 

Tatiana: Düzensiz bir şekilde tuvalin üzerine düşen. 

 

İgor Mihayloviç: Bu kaotik, bir tür ayrıcalıklı, evet. Oysa, bu sadece bir isim. Eğer 

isim paraya mal oluyorsa, tuval de paraya mal oluyor demektir. Ve eğer aynı şey bir 

maymun ya da başka bir insan tarafından yapılırsa, o zaman sadece üzerine biraz boya 

serpmiş bir insandır. Ama Malevich bunu yaptığında, o zaman paraya mal olmuştur. 

Bakın, aslında ne kadar çılgın bir dünyada yaşıyoruz. Değil mi? Yani kendimize bir 

değer icat ediyoruz, dahası, aslında hiçbir değeri olmayan şeylere değer vermeye 

başlıyoruz, bu sadece aptallık. Peki, Yaratıcı Toplum'da buna neden ihtiyacımız var? 

Tüm bunlar insanları manipüle etmek, Vril avlamak için. 

 

Yaratıcı Toplumda tek bir benzersizlik olacaktır: insan, benzersiz olan budur. Benlik 

(Şahsiyet) olarak o kopyalanamaz. Beden, evet, kopyalanabilir, tamamen aynı bedeni 

yaratmak mümkündür, diğer her şey, Benlik dışında her şey yaratılabilir ve yapılabilir. 

Ve bu en önemli unsur olacaktır. 

 

Dolayısıyla dostlar, Yaratıcı Toplumda ayrıcalıklı bir şey olacak ama bu daha çok 

maddi olmayan bir değer olacak, çünkü herhangi bir madde herhangi bir şeye 

dönüştürülebilir ama bir Benlik yeniden üretilemez, klonlanamaz ya da başka bir şey 

yapılamaz. Bu gerçekçi değil. Bedenini klonlayabilirsiniz ama bir insanı Benlik olarak 

gerçekten klonlayabilir miyiz? Tabii ki hayır. İşte değer burada. 

 

Ve bugün Yaratıcı Toplumdan bahsettiğimiz için pek çok insan nedense insanların 

boşta kalacağını, çalışmayacağını, hiçbir şey istemeyeceğini, "ne gerek var, her şeye 

sahipseniz ve biz sadece gerileyeceğiz" diye düşünüyor. Hayır, dostlarım, 

gerilemeyeceğiz. Tam tersine, şöyle söyleyeyim, Yaratıcı Toplum insanları her şeyden 

önce entelektüel olarak büyümeye, yaratıcı olmaya, olumlu her şeyi yapmaya teşvik 

eder ve bunu çok teşvik eder. Neden? Çünkü özel eşyaların ve her türlü saç modelinin, 

başka her şeyin, modanın, bugünlerde kullandığımız her şeyin, tüm manipülasyon 

araçlarının yokluğunda dikkatleri üzerinize çekmenin tek yolu, toplum için 

yaptıklarınızın, topluma yaptığınız katkının bir değeri olacaktır. 

 

Ve işte bu noktada aslında bir rekabet yaşanacak. Başka bir deyişle, bir yığın insan 

toplum için mümkün olduğunca çok ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. 

Neden? Çünkü bunun için bizim dikkatimizi, başkalarının dikkatini, yani Vril'in 

gücünü alacaklar. Bu ise Evrendeki en değerli şeydir. Nasıl olduğunu görüyorsunuz, 

diyelim ki Yaratıcı Toplumda bile yine de değerli olacak, bu yüzden onun peşine 

düşeceğiz. Yeni bir Forbes dergisi çıkacak. Öyle değil mi? Diyelim ki, insanları en çok 

soyanlarla değil, insanlar için en çok şey yapanlarla ilgili olacak. Değer verilen şey bu 

olacak. Değil mi? 

 



Tatiana: Geçiş döneminde bile, o insanların aslında toplum için çok şey yapmış 

zenginler olacağı ortaya çıkı. Öyle değil mi? Toplum için yüksek bir verimlilikle. 

 

İgor Mihayloviç: Görüyorsun, örneğin, zenginliğin sınırlı olduğu geçiş döneminde 

bile bu tür insanlardan çok sayıda olacak. 

 

Tatiana: Evet, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü para gerçekte hiçbir şey değildir. İnsanlık için yapılan katkı 

ise son derece önemlidir. Bu nedenle, doğal olarak, her şey hemen değişecektir. 

 

Tatiana: Ve her insanın benzersizliği, bu konuda kendini nasıl 

gerçekleştireceğindedir, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ne yaptığı, nasıl yaptığı ve ne kadar faydalı ve yararlı 

olduğu. Küçük bir katkı bile, diyelim ki bir şeyi robotlaştırmanın mümkün olmadığı, 

insan emeğine ihtiyaç duyulan bir yerde, kendiniz için değil toplum için bir katkıdır 

çünkü size sağlanmıştır, toplum size sağlamıştır. Karşılığında siz de topluma katkıda 

bulunuyorsunuz. Başka bir deyişle, toplum için elinizden geleni yaparsınız. İlginç 

değil mi? 

 

Tatiana: Bu çok ilginç.  

 

Igor Makhailovich: Diyelim ki bu insanları teşvik edecek. Yine örneğin bugünlerde 

ciddi icatlar yapan birçok insan yıprandı. Neden? Çünkü dünya onların icatlarını 

görmedi. O çok peşinde koştukları Vril'i elde edemediler; dikkatlerinin büyük bir 

kısmını bir ürün yaratmak için harcadılar, örneğin, her neyse, bir keşif ve daha sonra 

bu sadece gereksiz hale geldi. Neden? Çünkü belli bir süre sonra birileri onu 

kullanıyor ya da birilerinin işine yaramıyor, dolayısıyla her şey rafa kaldırılıyor. 

 

Ama Yaratıcı Toplum'da, tek bir platform olduğunda, bu gerçekçi değildir. Demek 

istediğim, bir insanın yaptığı herhangi bir keşif, hatta bir fikir, bu trendle, gelişimle, 

diyelim ki yeniliklerle ve geri kalan her şeyle ilgilenenler tarafından hemen 

görülebileceği tek bir platformda yayınlanacaktır. Bir yerde bir şey tam olarak 

geliştirilmemiş olabilir ve birisi onu iyileştirebilir veya uygulamaya değer ise hemen 

tanıtılacaktır. Neden? Çünkü tüm insanlığın gözü önündedir. Bu arada, sadece insanlık 

yetki sahibi olacaktır. Dolayısıyla kendisi için neyin faydalı olduğuna o karar 

verecektir. Mesele de bu. Böylece toplum için değerli olan hiçbir keşfin kaybolma 

şansı olmayacaktır. 

 

Tatiana: Fikirlerin anında uygulanması, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Aslına bakarsanız, evet. Başka bir deyişle, eğer bir şey değerli ve 

önemliyse, diğer insanlar bunu zaten görecektir. Ve eğer hayatımızı iyileştirecekse, bir 

anda uygulamaya konacaktır. Bunun ne kadar basit olduğuna bakın. 

 



Tatiana: Bu kesinlikle toplumun ilerleme hızını etkileyecektir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve bunu yaratan kişi hemen ünlü olur. Böylece Vril'i 

hemen elde eder. Her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu görüyorsunuz. Her şey 

dürüsttür, kesinlikle. Oysa şimdi, diyelim ki, bizi manipüle eden kişi de Vril'imizi 

alıyor ve bunu hangi eşdeğerde ifade ettiğimiz önemli değil, dostlar. 

 

Görüyorsunuz, Vril, nasıl desem? Bizim anlayışımıza göre, Vril hem pozitif hem de 

negatif karakterde olabilir. O güçtür, enerji değildir. Aradaki fark muazzamdır. Yani 

bir insandan nefret ettiğimizde, ona kızdığımızda, onun imajını kafamızda 

tuttuğumuzda, o kişi bizim Vril'imizi alır. Bir insanı sevdiğimizde veya ona saygı 

duyduğumuzda, ona Vrilimizi veririz ve o da bunu alır, yani dikkatimizi veririz. 

Bunun ne kadar ilginç olduğuna bakın. Değil mi? Nefret etmeniz ya da sevmeniz fark 

etmez, yine de verirsiniz. Ve düşünün, herkes birazcık veriyor ve işte sonuç. Değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. Ayrıca Yaratıcı Toplum'da özgürlüğün, yaratıcılık için özgürlüğün, 

yaratıcılığı gerçekten teşvik edecek özgürlüğün olmasının çok değerli olduğunu 

hatırlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kendini ifade etmek için. Bu da çok önemli. Genel olarak 

konuşursak, diyelim ki, eğer beklentiyi ele alırsak, bu gerçekten harika. Ne yazık ki 

insanlar bunu anlamıyor. Ve bu noktayla ilgili en kötü şey, insanların bilinç ve anlayış 

eksikliğinin herkes için uygulamanın önünde bir engel oluşturması ve tüm insanların 

bundan muzdarip olmasıdır. Yaratıcı Toplumun tüm ciddiyetinin ve uygulanma 

olasılığının birkaç kişi tarafından anlaşılmaması, tüm toplumu bu umuttan yoksun 

bırakır veya geri tutar. 

 

Sorun değil, insanların anlayacağını umalım. Üstelik burada bilim-kurgusal bir şey 

yok, kesinlikle gerçekçi. Ve en ilginci de herkesin bunu istiyor olması. Aslında bu 

toplum çoktan olgunlaşmış bir toplum. Çünkü şu anda dünyada olan şey basitçe... 

İklimi almıyorum; bu durumda jeopolitik ve ekonomiyi alıyorum; tüm bu krizler insan 

yapımı, insanların kendi yaptıkları şeyler. Yaratıcı Toplum'da yaşama fırsatına sahip 

olarak buna bakmanın ve bunun içinde yaşamanın tatsız olduğunu kabul etmelisiniz, 

bir şekilde... Bir şey söyleyeceğim ama insanlar beni anlayacak. Şöyle söyleyeyim: bu 

çok aptalca. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz İgor Mihayloviç, kütlenin doğasını tartıştığımız videolardan 

birinde, "Kütle nerede? Ve nasıl oluşuyor?" sorusunu sorduğunuzda arkadaşlarımız 

"Biliyorsunuz İgor Mihayloviç böyle sorular sorduğunda o an gözlerimiz parlıyor" 

diye cevap vermişlerdi. Çok ilginç (İgor Mihayloviç: Herkes ilgileniyor) ve toplumun 

tüketimci formatında çok nadir olmasına rağmen bu içsel coşku çok fazla ortaya 

çıkıyor. İnsanlar hayatlarında bu hisle karşılaştıklarında genel olarak şaşırıyorlar 

 

İgor Mihayloviç: Çünkü tüketim toplumunda insanın özgürlüğü yoktur. Size ilginç 

gelen ve zamanınızı ayırmak istediğiniz pek çok şeyi fiziksel olarak yapamazsınız. İş, 

günlük yaşam ya da başka bir şey... Her zaman meşgulüz. Yaratıcı Toplum'da ise kişi 



aşırı iş yükü altında değildir. Diyelim ki varlığını içeren bir iş yapması gerekiyorsa 

bile, bazı fiziksel aktiviteleri içeren bir iş, haftada 4 kez 4 saat - bu çok fazla değil. 

Ama geri kalan zamanda insan özgürdür ve diyelim ki kendini geliştirebilir ve yaratıcı 

bir şekilde kendini ifade edebilir. Öyle değil mi? Sonuçta bu hoş bir şey. Bu ilginç bir 

şey.  

 

Tatiana: Bilgiye böyle susuzluk. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette var. Dahası, bu herkeste var. Bizi hayvanlardan farklı kılan 

da budur; yalnızca bilgiye susamış olmamız değil, aynı zamanda kendimizi 

geliştirmeye de susamış olmamızdır. Bazıları "hadi canım, sen nerede gelişeceksin, 

etrafına bak" diyebilir. Etrafıma baktım arkadaşlar, herkesi ve her şeyi gördüm. Ve 

bazılarının ima ettiği şey aslında tüketimci formatın bir sonucudur. Ve bugün 

insanlarla yaşadığımız sorun tam olarak bu koşullarda yaşıyor olmalarıyla ilgili. Eğer 

koşulları değiştirirsek, her şey değişecektir. Ve birçoğunuz bugün bağımlılıkları olan 

geri kalmış insanlar olarak gördüğümüz kişilerin aslında ne kadar harika, çok gerekli 

ve yararlı olabileceklerini göreceksiniz. 

 

Bugün haydut ve suçlu olarak gördüklerimizin bile - hayat böyledir. Yaşamımız, 

tüketimci formatımız ve onların bu tür bir ortama girmiş olmaları aslında onları bu 

hale getiren şeydir. Ama bir insana kendini ifade etme, kendini geliştirme fırsatı 

verirseniz, ona diyelim ki zenginlik verirseniz, tamamen farklı olacaktır. Mesele de 

budur. İnsan, diyelim ki koşullar değişirse, esnek ve hızlı bir şekilde değişebilir. Bu 

nedenle, Yaratıcı Toplum...    

  

Tatiana: Yaratıcı Toplum'da coşku hali bir nevi kalıcı ve sürekli olacaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Sonuçta bu ilginç bir şey. Yaratıcılık her zaman ilginçtir. 

Özellikle de her birimiz için açılan fırsatlar muazzam olduğu için. Şu anda 

konuştuğumuz ve daha önce tartıştığımız konulara değindik. Bu, bir insanın Yaratıcı 

Toplumda kazanacağı gerçek fırsatların çok küçük bir kısmı. Ve bu artık bilim kurgu 

değil, çünkü yukarıda bahsedilenlerin çoğu zaten var, sadece şu anda bizim için 

mevcut değil ya da diyelim ki sadece birkaç kişi için mevcut. Bütün mesele de bu 

zaten. Değil mi? 

 

Tatiana: Oysa yaratıcılık için, özgürlük gereklidir. 

 

İgor Mihayloviç: Her şekilde. Bu arada özgürlük, diyelim ki bir ülkenin diğerinden 

bağımsız olmasından çok daha fazlasıdır. Tüketimci formatta bu iyi olabilir. Ama 

Yaratıcı Toplum'da her bireyin bireysel özgürlüğü çok daha önemlidir. Neden? Çünkü 

yaratıcılığın ortaya çıktığı yer burasıdır. Örneğin Tesla'yı ele alalım. 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: O Petersburg'da çalışırken (bilmeyenler için kısaca anlatacağız), 

Petersburg'da çalışmaya davet edildi ve bir yıl içinde tek bir keşif yapmadı. Oradan 



kaçtı. Neden kaçtı? Çünkü özgür bir kuş sadece özgürlük içinde öter. Onun için de 

aynısı geçerli. 

 

Tatiana: Evet, "koşullar değişir değişmez, fikirler Niagara Şelalesi gibi beni tekrar 

sular altında bıraktı" demişti. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Neden? Çünkü o özgürdü. Oysa onu anlamadıklarında, 

onu engellediklerinde... Bilirsiniz... 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

Igor Mihailovich: Yine, kendini kendi zeki insanlarının olduğu bir fabrikada buldu, 

burada... 

 

Tatiana: Kendi mühendisleri. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Rekabetin yanı sıra kıskançlık, "Bize ne anlatıyorsun, biz 

daha iyi biliriz" gibi şeyler. Yani kişinin hiç hevesi yoktu ve hepsi bu, sadece işe 

gitmesi ve alması gerekiyordu... bu arada, o zamanlar için iyi bir maaş. Orada çok 

aklına uyuyordu...    

 

Yine o zamanlar Tesla'ya tüm bu gelişmelerin başında kalması bile teklif edildi, ama o 

istemedi. Yine de kaçtı. Neden kaçtı? Özgürlük daha değerliydi. Çünkü o akıllı bir 

adamdı ve dünyayı biraz daha farklı bir perspektiften tanıyordu. Öyle değil mi? 

Tesla'nın sözlerini hatırlayalım. "Yaratmak için tamamen özgür olmalıyım" demişti. 

Öyle değil mi?   

 

Tatiana: O farklı bir şeye değer veriyordu. Evet. 

 

İgor Mihayloviç: O farklı bir şeye değer veriyordu. Bu nedenle, özgürlük çok önemli, 

sadece, dikkatli bir şekilde söyleyelim, çoğumuz bunu hiç deneyimlemedik, bu yüzden 

bu özgürlüğün tüm değerini bilmiyoruz. Sadece hayal gücümüzle sınırlıyız, kesin 

olarak tanımlanmış sınırlar içinde var olduğumuz yanılsamasına sahibiz. İşte tüm 

sorunlar buradan kaynaklanıyor. İnsanın ne olduğuna ve yeteneklerinin neler olduğuna 

dair bir fikrimiz bile yok. Modern insanın sorunu budur. 

 

Tatiana: Ve Yaratıcı Toplum'da toplanması gereken gerçek bilim insanlarımızın, 

yalnızca Yaratıcı Toplum'un sağladığı bu özgürlük koşuluna (İgor Mihayloviç: 

Özgürlük, evet) ne kadar ihtiyaç duydukları anlaşılıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru söylüyorsunuz. Pek çok insan, örneğin küresel iklim 

felaketleri tehdidi altında liderlerin neden bilim insanlarını bir masada toplayamadığını 

anlayamayabilir. Tüm ileri seviye araştırmalarını bir süreliğine bir kenara bırakacaklar, 

değil mi? Önemli bir şey değil. Onları bir araya getirin, birlikte otursunlar ve bir 

çözüm bulsunlar.  

 



Şimdi hayal edin, arkadaşlar, bugünkü konjonktüre dayanarak. Fransa, İngiltere, 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin için çalışan uzmanlar, bilim insanları bir 

masanın etrafında oturuyor. Bunu hayal edelim. Ortak bir dil bulabilecekler mi? Asla 

bulamazlar. Neden? Çünkü ideolojik olarak bölünmüş durumdalar. Çünkü her bilim 

adamının arkasında farklı gizli servislerin bir düzine temsilcisi olacak, böylece bir 

bilim adamı çok fazla şey söylemeyecek, başkalarıyla iletişim kurmayacak ve sırları 

ifşa etmeyecek. Öyle değil mi? Evet, hiçbir sırrı bilmeyen, hiçbir şey bilmeyen ve 

hiçbir becerisi olmayan insanları göndermek mümkün. Bu mümkün. Ama o zaman ne 

işe yararlar? Çeşitli kuruluşlarda bir araya gelen ve etrafta oturan çok sayıda bu tür 

insanımız var, ama bu nedenle bizim için daha da kötüye gidiyor ve hiçbir umut yok. 

Öyle değil mi? 

 

İşte tam da bu noktada gerçek uzmanlara, şu anda gizli silahlar ve benzerlerini 

geliştiren gerçek bilim insanlarına ihtiyacımız var, yani uygulayıcılara, fiziği ilk elden 

bilen, onunla yaşayan gerçek uygulayıcılara, aynı masada toplanması gerekenler 

bunlar ve her biri bu konuda tamamen özgür olmalı. Ve tek bir görevleri olmalı: tüm 

insanlığı nasıl kurtaracakları. Ve bu durumda, eğer biri diğerine sorguyla bakacak 

olursa, asla bir rezonansa sahip olamayacaklardır, çünkü eğer bir grupta uyumsuzluk 

yaratan bir kişi bile varsa, beyin fırtınası olmayacaktır. Yani insanlar aynı rezonans 

içinde çalışamayacaklardır. Oysa bu beyin fırtınası için son derece önemli bir 

koşuldur. Aksi takdirde ne olur? Sinirlenmiş ve birbirine düşman olmuş insanları bir 

masada toplayıp "Hadi icat çıkarın" demek. Peki, ortaya ne çıkacak? 

 

Tatiana: Doğru. Birbirlerinde bir tehdit görüyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, elbette. Tesla örneği iyi bir örnekti. Ciddi kısıtlamalarla 

birlikte belirli bir şiddet söz konusu ve sadece bu yönde düşünmeye izin veriliyor, 

bunun ötesinde bir şey söylenmiyor. Köşeye sıkıştırılmış insanlar oturacak ve hiçbiri 

dikkatinin yeterli bir kısmını bu sorunu çözmeye harcayamayacak. Dolayısıyla, basitçe 

söylemek gerekirse, hiçbir şeyi çözemeyeceklerdir. İşte cevap bu. 

 

Tatiana: Evet, sadece bir bilim insanı toplantısı ya da onların geçici koalisyonu ile 

gerçek bir beyin fırtınası oturumu arasındaki farkın çok canlı bir resmi ortaya çıkıyor 

(İgor Mihayloviç: Tabi ki, elbette). Bu zaten farklı bir düzlemde, bu içsel özgürlük 

düzleminde. Biliyorsunuz, Tesla'ya değindik ve aslında o da sezginin ve sezgisel 

olarak hemen bilgi edinmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 

 

Tatiana: Ve ilk başta bir tür mantık bile değil... 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, bütünsel bir resim aldı ve daha sonra bunu mantıklı bir 

şekilde açıklamaya çalıştı.  

 

Tatiana: Şimdi her şey farklı, tam tersi. 



İgor Mihayloviç: Evet, toplantımızın konusu biraz farklı...  

Tatiana: Evet, diğer taraftan. 

İgor Mihayloviç: Bundan dolayı, bu konuya hiç değinmeyelim. Ama insanların, 

gerçek bilim insanlarının bir masaya oturabilmesi için gerçekten tüm engellerin 

ortadan kalkması gerekiyor, aksi takdirde hiçbir şey işe yaramayacaktır. Diğerleri gibi 

biz de masada bir çözüm olmasını istiyoruz ve böylece gerçekten de, şöyle 

söyleyeyim, iklim sorunu aslında bizim tarafımızdan abartılsın, böylece yaklaşan 

tehditler basitçe var olmasın. Biraz daha ısınsın, CO2 olsun, antropojenik olan, 

hidrokarbon tüketimini ya da başka bir şeyi biraz azalttığımızda, CO2 salınımını 

durdurduğumuzda, ısınmayı 2 dereceyi geçmeyecek şekilde dizginlediğimizde her şey 

yoluna girecek. Dürüst olmak gerekirse böyle olmasını diliyoruz. Ben hevesle bunu 

destekliyorum. 

 

Ama sorun şu ki, bir Cerberus var. Biliyorsunuz, bizim arzularımız onun umurunda 

değil. O acımasız bir yaratıktır. Ne yazık ki, arka bahçelerimizde ve birçok eve geldi 

bile. Sorun da bu. Ve bu noktada, insanlığın bir temsilcisi olarak benim için kesinlikle 

anlaşılmaz hale geliyor, neler olup bittiğini bilerek ve anlayarak ve mevcut durumdan 

mantıksal olarak temellendirilmiş bir çıkış yoluna sahip olarak, insanların bunu neden 

yapmadığını hiç anlayamıyorum, sadece anlamıyorum. İnsanlar iklimin ciddi bir sorun 

olduğunu ve geri dönüşü olmayacağını anlamadılar mı? İnsanlar artık hiçbir şeyin geri 

dönmeyeceğini ve tek bir çıkış yolumuz olduğunu, bunun da tüm bilim insanlarını bir 

masada toplamak olduğunu, üstelik tamamen özgür olmaları gerektiğini ve çok 

karmaşık bir göreve çözüm bulmak olduğunu hala anlamadılar mı? 

 

Burada, biliyorsunuz, bir insan olarak dünyaya bakmaktan, politikacıların kavga 

etmeye devam ettiği, dikkatimizi tamamen farklı sorunlara, korkunç ciddi sorunlara 

odakladıkları haberleri izlemekten korkuyorum, ama bunlar aslında çözebileceğimiz 

insan yapımı sorunlar. Biz değil ama politikacılar bunları çözebilir. Ama onlar bunu 

yapmıyor. Diyelim ki, gerçekte hepimiz tehdit altındayken durumu daha da 

kötüleştirmeye ve ağırlaştırmaya devam ediyorlar. Danışmanları ve bilim adamları bile 

artık açık bir dille konuşmaya başladılar. Evet, aynı CO2 paradigmasıyla konuşmaya 

devam ediyorlar, 10 yıldan fazla zamanımız yok ve hepsi bu. Ben o politikacıların 

yerinde olsaydım, düşünürdüm. Ama nasıl hareket ettiklerini görebilirsiniz. Onların 

başka görevleri ve başka hedefleri var. Yine de onlar da tıpkı bizim gibi birer insan. 

Gerçekten yaşamak istemiyorlar mı? Düşünmeye değer. 

 

Tatiana: Yaşamak istiyorlar ve kendilerine kesinlikle şu ana soruyu soruyorlar: 

seçmenleri bu konuda ne düşünüyor? Onlara geldiğinizde sordukları ana soru bu... 

 

İgor Mihayloviç: Ah, bu nokta... Politikacılarla karşılaştığınızda, gerçekten de 

Tatiana'nın dediği gibi, sordukları ilk soru "Seçmenlerim bu konuda ne düşünüyor?" 

oluyor. Yani bir insan kendisine, çocuğuna ya da hatta ülkesine ne olacağını hiç 

umursamaz; onun için asıl mesele seçmenleri tarafından desteklenmektir. Dürüst 

olmak gerekirse, söyleyecek söz bulamıyorum. Bu konunun derinlerine inmek 



istemiyorum. Bu bizim konumuz değil. Bizim konumuz Yaratıcı Toplumu inşa etmek. 

Bu herkes için harika bir gelecek. Dikkatimizi buraya vermemiz mantıklı, çünkü umut 

verici ve gerçekçi. O yüzden dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkürler, dostlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 

 

 

 

  

 


