
İKLİM CERBERUS'U 

 

İklim ve insanlığın geleceğine ilişkin özel raporun yayınlanmasıyla ilgili uluslararası 

etkinliklere kısa bir bakış. 2024 yılı neden son derece önemli? "İklim Cerberus'u" 

nedir? 2036'da insanlığı neler bekliyor? İnsanlar geleceği nasıl etkileyebilir? 

Dünyadaki tüm yetkin ve zeki insanların ortak eylemleri neden tam da şu anda 

önemli? 

 

"Dönüm Noktası sadece bir seçim zamanıdır, her birimizin ve herkesin, bir bütün 

olarak insanlığımızın seçimidir. Bu gezegendeki tüm insanlığın geleceği için vektörü 

belirleyen çok sayıda insanı bir araya getirme zamanıdır. Bu çok önemlidir. Kavşak 

noktası budur. İnsanlık olarak nereye gideceğimiz herkesin kararına bağlıdır." 
 

 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün 

saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar birbirlerine 

ulaşmaya ve 15 Ekim 2022 tarihinde Rotary Kulübü'ne sunulan iklim ve insanlığın 

geleceğine ilişkin özel gizli rapordaki bilgileri yaymaya çalışıyor. 

 

Ve elbette şöyle bir soru ortaya çıkıyor: insanlar arasında neden böyle bir uğultu var? 

Çünkü rapor, her insan için son derece önemli olan bilgileri özetliyordu. Muazzam bir 

çalışma yürüten, çok sayıda muazzam araştırma ve veri analizi yapan bir grup bilim 

insanı sayesinde, gezegendeki iklim olaylarının senaryosunu tahmin eden bir 

matematik modeli oluşturmak mümkün hale geldi. Kuşkusuz bu modelin sonuçları 

bilim insanları da dahil olmak üzere herkesi şok etti. Ve bana öyle geliyor ki, bu 

modelde belirtilen en önemli şey, elbette insanların çok az zamanının kaldığıdır - dile 

getirilen rakam en fazla 14 yıldır. Ve bu kesinlikle korkutucu. 

 

Daha da korkutucu olan ise, birleşmek ve bir karar vermek için çok az zamanın kalmış 

olması. Yine de hepimizin hala zamanı var. Ve elbette, her bireyin bugün bazı adımlar 

atarak bu yarını çoktan değiştirmesi ve bu yarına gerçekten sahip olmamız arzu 

edilirdi. Ancak raporda sunulan bilgiler olağanüstü öneme sahip olduğu için bu 

bilgilerin kamuoyuna açıklanması ve tüm insanlara ulaştırılması kararlaştırıldı. Ve 

uzun yıllar boyunca gizli olan bugün açığa çıktı. Akla şu soru geliyor: Bu bilgi neden 

bir süre gizli tutuldu ve neden şimdi dile getiriliyor? Sonuçta çok fazla zaman kalmadı.   
 

İgor Mihayloviç: Aslında arkadaşlar, geçmişle başlayalım, tamam mı? Bu 

hesaplamalar 10 yıl önce yapıldı. Bundan 8 yıl önce iklim değişikliği ile ilgili kısa bir 

rapor yayınlandı. O zaman bariz bir değişiklik yoktu, insanlar huzur içinde yaşıyordu, 

her şey yavaş yavaş değişiyordu, alışılmıştı, iyiydi, sakindi. İnsanlara böyle bir şey 

söylediğinizi düşünün. Kimse bunu algılar mıydı algılamaz mıydı? Eğer dürüstçe 

konuşursak, kesinlikle algılamazlardı. 



O dönemde iklim değişikliği hakkında konuşmaya başladığımız için bile, gerçi bundan 

çok daha önce söz etmiştik ama kısa rapordan sonra insanlara neyin gelmekte 

olduğunu, neye gireceğimizi ve bu olayların ne kadar hızlı gelişeceğini biraz daha 

fazla anlatmaya başladık. Bize güldüler ve iyi bir şey duymadık. İnsanlar, evet, bize 

teşekkür ettiler. Birçoğu katıldı ve bizimle omuz omuza duran ve şu anda bu bilgilerin 

yayılmasına yardımcı olan akıllı, ilerici insanlara bunun için çok minnettarız. Yaratıcı 

Toplumun geliştirilmesine ve bugün aktif olarak tanıtılmasına katılanlar diyelim. 

Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar, bu gerçekten ciddi bir girişim.   

 

Böylece o zamanda erken idi, çünkü insanlar her şeyi titizlikle ve uzun süre iki kez 

kontrol ediyorlardı. Sonuçta, görüyorsunuz, basit ve net bir şekilde ifade edeceğim, 

böyle ortaya çıkıp "Arkadaşlar, 14 yılımız kaldı ve hepsi bu" diyeceğim. Kabul 

etmelisiniz ki, bu şok edici bir bilgi (Tatiana: Elbette, bir uyumsuzluk) ve daha çok, 

diyelim ki, haber değil, şizofreni gibi görünecektir. Öyle değil mi? Anlatılan sıradan 

korkutucu hikayeler gibi, sonuçta birçok insan hayatını yaşıyordu ve hayatları ile her 

şey yolundaydı. Öyle değil mi? 

 

Şimdi, bugün itibariyle, bu yıl, aslında 2022'nin kendini göstereceğinden bahsetmiştik 

ve kendini gösterdi ve bu yıl artık şüphe yok... elbette, diyelim ki, uygun koşullarda 

yaşayanlar veya analiz edemeyenler arasında şüpheler var. Ama şüphelerin çoğu, 

gerçekten korkan, içlerinde bir yerlerde anlayan ve fark eden, ama korkan ve alışılmış 

yaşam tarzlarını değiştirmek istemeyen insanların bilincinde ortaya çıkıyor, insanlar 

sadece böyle olmasını istemiyor. Ama bu geldi. Bu yüzden hepsini şimdi yayınlamaya 

karar verildi.   

 

Genel olarak, bildiğim kadarıyla, bu yılın 12 Kasım'ında yapılacak olan forumda 

kamuoyuna açıklamak istediler. Ama katılımcılarımız Rotary'deydi, Rotaryenlerdi ve 

Rotary Kulübü için küçük bir rapor hazırladılar. Rotary Kulübü bunu izledi ve 

beğendi. Deyim yerindeyse bu bölge kulüplerinden birkaç tane vardı. Bunun tüm 

Rotary'ye yayılması gerektiğine karar verdiler ve daha geniş bir sunum yaptılar. Orada 

59 ülke mevcut idi, sanırım öyle bir şeydi, çok fazla Rotaryen yoktu elbette. Ama konu 

onlar ile ilgili değil, diyebilirim ki Rotaryenler ile ilgili değil; konu şu anda Yaratıcı 

Topluma katılan pek çok insana yanlış bir umut verilmiş olması...    

 

Öncelikle, pek çok insan Rotary gibi bir kulüp olduğunu yeni öğrendi, Wikipedia'da ya 

da başka bir yerde okudular, bu çok ciddi ve güçlü bir organizasyon, neredeyse bir 

buçuk milyon insanı bir araya getiriyor, iş dünyasının temsilcileri, hepsi ciddi ve bu 

yüzden insanlar Rotaryenlerin harekete geçip bir şeyler yapacağını düşünüyor. 

Arkadaşlar, aptal olmayın.   

 

Her şeyden önce, aldıkları bilgiler aralarında pek çok şüpheye neden oldu. Bu normal, 

bu savunmacı bir psikolojik tepki, her aklı başında insan gibi bilinçlerinde her şeyi 

inkar etmeye başladılar, öyle söyleyeyim. Neden? Herhangi bir insan, böyle bir bilgiyi 

duyduktan sonra bunu kabul etmez. Neden olmasın arkadaşlar? Dürüstçe konuşalım. 

Eğer bir şey bizim için uygun değilse ve ona karşı koyamıyorsak veya onunla ilgili bir 



şey yapamıyorsak, ya ondan kaçmaya ya da onu unutmaya çalışırız, en azından bu 

şekilde. Rotaryenler de aynı şekilde hareket edecektir.   

 

Eminim ki her şey ortaya çıktığı için, kulüp gündeme geldiği için, şimdi avukatlarla 

koşuşturmakla ve kendilerini bundan nasıl temizleyeceklerini düşünmekle daha fazla 

meşgul olacaklardır, bu şekilde ifade edeceğim. Bildiğim kadarıyla birkaç gün önce 

Rotaryenlerin ısrarı üzerine videolar YouTube'dan, bu raporda logolarının yer aldığı 

kanallardan kaldırıldı. Bu raporu izledikten sonra insanlar, diyelim ki o Rotaryenler, 

aralarında gerçekten iyi ve düzgün insanlar var, konunun özüne indiler ve Rotaryenler 

kendileri tüm insanlığın bunu bilmesi gerektiğine dair bir öneri ortaya koydular. 

Katılımcılarımız kesinlikle ilham aldılar ve insanların bilmesi gereken bilgileri 

yaymaya başladılar. 
 

Tatiana: Bu adil. Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Bu adil, bu yapılması gereken doğru şey. Ama dostlarım, Rotary 

Kulübü'nün ne olduğunu anlamalısınız. Size basitçe, kendi anlayışıma göre 

anlatacağım. Evet, ünlü bir kulüp, 117 yıldır var olan çok ciddi bir organizasyon. Uzun 

zaman önce dört Mason tarafından kuruldu. O zamandan beri ciddi bir şekilde 

gelişmeye başladı. Neredeyse dünyanın her yerinde kulüpleri var. Organizasyonda 

ciddi iş adamları var, yani ciddi bir organizasyon. Konuşmacılardan biri, ciddi bir 

adam, bir Rotaryen, bu raporun sunumunda çocuk felcini neredeyse yendiklerini, bu 

konuda gerçekten rol aldıklarını ve doktorların bu korkunç hastalıkla başa çıkmalarına 

gerçekten yardımcı olduklarını söyledi ve gerçekten bazı başarılar elde ettiler, başka 

iyi şeyler de yaptılar, ama arkadaşlar, boş umutlara kapılmayın. 

 

Basitçe dışarıdan bakarsanız, nasıl bir organizasyon olduğunu şöyle ifade edeyim: bu 

organizasyon 70 yaş üstü erkek çocukları bir araya getiriyor. Anlıyor musunuz? 

Bunlar, aktif olarak spor yaptıkları bir golf kulübü ile bir hastane arasında bazen 

sohbet etmek ve biraz para kazanmak için bir araya gelen mevcut veya eski işadamları, 

yani eski bürokratlar. Orada genç insanlar var - sanırım Rotaract ya da her ne 

deniyorsa, girişimleriyle, fikirleriyle geliyorlar ve onları bu yaşlı insanlara, pardon, 70 

yaş ve üstü bu genç insanlara anlatıyorlar.  

 

Ve bu eski ya da mevcut işadamları da onların fikirlerine biraz sponsor olup insanlar 

için iyi bir şeyler yapabiliyorlar. Anlıyorsunuz, değil mi? Oysa ana fikir sadece 

eğlenmek, egolarını tatmin etmek... Sonuçta dürüst konuşalım: uzun süre iş hayatında 

çalışmış ya da bürokrat olmuş bir insan, tüketimci formatta kimdir? Çoğunlukla 

narsisttir, egoisttir ve benzerleridir. Ve yaşlandığında ve kimsenin ona ihtiyacı 

kalmadığında, affedersiniz, megalomanlığı devam ederken, egosunu tatmin etmek ister 

ve bunu bir yerde tatmin etmesi gerekir, bu yüzden kulüp tam da bunun için 

yaratılmıştır. Bilirsiniz, sözde gençlere bir şeyler öğretebilecek yaşlı insanlar için bir 

tür eğlence. Aslında, bazen yaşlı insanlar gençlerin fikirleri üzerinden biraz para 

kazanıyor. Bu doğru. 

 



Esas olarak tüm dünyayı korumak için ritüelleri, duaları ve iyi fikirleri var. Raporu 

dinleyin, başlangıçta kurallarını, geleneklerini, bilirsiniz, böyle bürokrasi, resmi 

formalite, her şeyi sert bürokratlar arasında olması gerektiği gibi anlatmaya başladılar. 

Onları yargılayamayız çünkü onlar kendi fikirleri, kendi çıkarları olan insanlar; 

insanlar için, insanlık için gerçekten çok iyi şeyler yaptılar, örneğin şu çocuk felcini 

ele alalım, aktif bir rol aldılar mı? Aktif rol aldılar. Onların çabaları sayesinde insanlar 

durumu önemli ölçüde iyileştirebildiler mi? İyileştirdiler ve neredeyse yendiler. Bu 

kötü bir şey mi? Bu iyi bir şey. 
 

Ama ciddi eylemlerde bulunabiliyorlar mı? Sorumluluk alıp insanlar için ayağa 

kalkabiliyorlar mı? Hayır, elbette yapamıyorlar. Elbette hayır. Bırakın "arkadaşlar, 

oyalanmayı bırakın, iklim ciddi şekilde değişti ve yarın en ciddi sorunlarla karşı 

karşıya kalacağız ve yarından sonra var olup olmayacağımız şüpheli" demeyi, en ufak 

bir esintide bile yasal şemsiyelerin arkasına mı saklanacaklar? Bunu yapabilecek 

kapasiteleri var mı? 
 

Tartışmıyorum, onlardan bazıları yapabiliyor, aralarında bu raporun özünü ve tüm 

derinliğini anlayan harika cesur insanlar var. Ama çoğu bürokrat, yaşlı insanlar, yanlış 

yöne üflemekten bile korkan işadamları, gerçek bu. İnsanlar yaşlılıklarında neden daha 

fazla baş ağrısına ve sıkıntıya ihtiyaç duyarlar ki? Bu nedenle onlardan aktif olarak bir 

şeyler yapmalarını ya da yardım etmelerini beklememelisiniz. 
 

Yapmaya başlayacakları ilk şey, büyük olasılıkla raporu tamamen inkar etmek, 

"insanların kendilerine gelip söylediğini" ve bu kadar olduğunu, artık bu raporla hiçbir 

ilgileri olmadığını söylemek ya da bunun gibi şeyler olacaktır. Yaratıcı Toplum olarak 

imajlarını istismar eden insanlar olduğunu söyleyeceklerdir. Rotary'nin kendisi, 

böylesine uluslararası, dünyaca ünlü, ciddi bir kuruluş, otoritelerinin arkasına 

saklanmak ve tüm insanlara yanlış bir teori getirmek, onları kasıtlı olarak yanlış 

yönlendirmek için kullanıldı, istismar edildi" - aslında söyleyecekleri şey bu. Neden 

mi? Çünkü korkuyorlar, gerçeklerden korkuyorlar, tıpkı pek çok insan gibi. Bu öyle 

bir şey ki, eğer gerçekleşmiyorsa, gerçekten gerçekleşebilir. 

 

Birçok Rotaryen gerçekten tepki göstermiş olsa da, raporu anlıyor ve destekliyorlar. 

Ama bunlar sıradan üyeler. Sıradan üyeler ise sizin de anladığınız gibi en tepeye 

çıkamazlar. Patron ya da diyelim ki lider olanlar fırsatçılardır; ama tüm kulüp 

fırsatçılardan oluştuğunda, onu kimin kontrol etmeye başladığını bir düşünün. Öyle 

değil mi? Çoğunlukls, bunlar güvenli oynama eğiliminde olan, kendilerini, ailelerini 

ve sevdiklerini kurtarmak için bile ciddi adımlar atamayan insanlardır. Yine, rapor ne 

diyor? Hâlâ 14 yıl var - dolayısıyla Rotaryenlerin çoğunluğu herhangi bir tehlike 

altında değil. Şaka acımasız, ama gerçek. Neden endişelensinler ki? 
 

Biliyorsunuz, dostlarım, sorumluluğu kimseye yüklememeniz gerektiğini nazikçe 

söylemek isterim çünkü böyle bir hipotez nedeniyle... Altını çiziyorum - bir hipotez, 

raporda bahsedildi, bu bir hipotez, ama maalesef matematiksel olarak kanıtlandı ve 

defalarca kontrol edildi. Her neyse, bu gerçekleşene kadar bir hipotez olarak kalacak, 

bunu da anlamalıyız çünkü her şey olabilir ve her şey değişebilir. Dolayısıyla, tüm 

ciddiyetin farkında olarak ve anlayarak, kendimize, bizim gibi insanlara güvenmek 



daha iyidir. Anlıyor musunuz? Neden? Çünkü ilk bozguna uğrayacak olanlar siz ve biz 

olacağız, onlar ise kendi başlarının çaresine bakacaklar.   

 

Rotary'nin onları böylesine "kötü" bir hikayeye dahil ettiğimiz için biraz güceneceğini 

söyleyebilirim. Bunda bir suç yok, yasal ya da başka bir yön yok, deyim yerindeyse 

ihlal yok, hayır. Sadece etik açıdan hoş bir şey değil. Ama en komik şey ne biliyor 

musunuz? Benim için gerçekten komikti: Rotary'nin genel olarak var olduğunu 

bilmeyen milyonlarca insan şimdi bunun var olduğunu öğrendi. Pek çok insan da, 

arkadaşlarımız bile böyle bir kulübün varlığına ve orada birilerinin bir şeyler 

yapabileceğine şaşırdı.    

 

Gerçi pek çok "iyimser" diyebileceğimiz arkadaşımız hemen Rotary'nin böyle bir 

raporun sunulması gereken bir kuruluş olmadığını söyledi. Evet, dostlarım, biz 

Birleşmiş Milletler'e gidip orada konuşamayız. Neden? Çünkü biz sıradan insanlarız, 

biz aslında bugün hiçbir hakkı, hiçbir şeyi olmayan nüfusun o tabakasıyız, biz sadece 

insanlarız, kitle iletişim araçlarına erişimimiz yok, BM'ye ya da herhangi bir yere 

erişimimiz yok. Anlıyor musunuz? Sadece gücümüzü birilerine verme hakkımız var, 

böylece onlar bizim adımıza karar verebilirler, sahip olduğumuz tek şey bu. Ve köle, 

ölmeye giden askerler ve diğer her şey olarak kalmaya. Kimsenin dikkate almadığı 

büyük bir sistemin küçük dişlileri olarak. Oysa en büyük sistemden küçük çarkları 

çıkarırsak, sistem ortadan kalkacaktır. Bunu da unutmamak gerekir dostlar. Değil mi? 

 

Dünya bize dayanıyor, biz olmadan hiçbir şey ve hiç kimse olmaz. Ve tüm insanlar 

kesinlikle aynıdır, inanın bana. Daha yüksek ya da daha alçak insan yoktur. 

Antropometrik olarak var elbette ama Ruhsal Dünya perspektifinden bakacak olursak, 

şöyle söyleyeyim, tüm insanlar eşittir. Ancak, sadece iki gruba ayrılırlar: tüm insanlar 

şeytanın önünde ya da Tanrı'nın önünde eşittir. Ve kimin tarafında olmamız 

gerektiğini seçmek bize kalmıştır. Öyle değil mi? Bu nedenle kendimizden ve 

Tanrı'dan başka kimseye güvenmemeliyiz. 

 

Diyelim ki o şeytanın hizmetinde yaşayanlar ise elbette korkacaklardır. Ama ne olursa 

olsun ve olaylar nasıl gelişirse gelişsin, şunu söylemek isterim ki, Yaratıcı Toplumu 

inşa etmekte başarısız olsak bile, arkadaşlar, 70 yaş üstü bu kadar aktif gençler ve atıl, 

sorumsuz, korkak, yasal şemsiyelerin arkasına saklanan ve çeşitli sorunlardan kaçan 

diğerleri yüzünden başarısız olursak, bu olabilir, tartışmıyorum, ama biz, arkadaşlar, 

siz ve biz muazzam bir avantaja sahibiz. Neden mi? Çünkü AllatRa'ya sahibiz ve 

önümüzde hiçbir zaman sınırı yok ve bu uygarlık için olmasa bile, çok sayıda başka 

uygarlık ve sayısız insan için hala çok iyi şeyler yapabileceğiz. 
  

Tanrı'nın yanında olmayanlara gelince, basitçe söyleyeceğim, bu onların kararı ve 

onların dünyası. Siz ve biz bu dünyayı kurtarmak için, insanlığı kurtarmak için, bunu 

istemeyenleri, o korkak kendini sevenleri bile kurtarmak için elimizden gelen her şeyi 

yapıyoruz. Bu bizim hayatımız ve biz bunu seçtik, insanlara hizmet etmeyi seçtik, 

Ruhsal Dünyaya hizmet etmeyi seçtik - bu bizim onurumuz ve ne kadar zamanımız 

kalmış olursa olsun, bu küçük dünyada bunu taşıyacağız. Ama herhangi bir Rotary 

kulübü, Birleşmiş Milletler ya da başka bir şey olmadan Yaratıcı Toplumu inşa etme 



ve insanlığı kurtarma şansı var. Sonuçta, Yaratıcı Toplum'da böyle bir şey olmayacak, 

inanın bana. Orada diğer insanları sömüren hiç kimse olmamalı, her şey adil ve 

adaletli olacak, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla bize söylediği gibi, bu şekilde 

olacak, yoksa hiçbir şey olmayacak. 
 

Ve insanlar ne kadar isterlerse istesinler, ne kadar güzel sözlerin ve CO2 gibi hakim 

teorilerin arkasına saklanırlarsa saklansınlar, ya da sözde hiçbir değişiklik olmaması, 

biliyorsunuz, iklime olanlar korkunç ve kaçınılmazdır. Basitçe ifade edeyim: iklim 

cerberusu, evet, Cerberus olarak adlandırılan o efsanevi yaratık artık serbest, 

tasmasından kurtuldu ve gezegenimizi yiyip bitiriyor. Evet, Cerberus'un belli 

özellikleri var: ne kadar çok yerse o kadar büyüyor ve ne kadar büyürse o kadar çok 

yiyor. 

 

Siz ve biz dostlar, bu cerberus'a sıkı bir tasma takmaz ve ölçülü bir istihkak 

vermezsek, bu hayvanın hepimizle birlikte dünyamızı yiyip bitireceğini çok iyi 

anlıyoruz. Ama bunun için deyim yerindeyse bir nedene ihtiyacımız var. 

Açıklayacağım: bunun için, arkadaşlar, şu anda bizim için çok vahim olan sorunu 

çözmemiz gerekiyor; kitle iletişim araçlarına erişimimiz yok, buna sahip değiliz ve 

desteğimiz yok ve olmayacak. İnanın bana, bu aşamada ne başkanlar ne BM ne de 

bugün konuştuğumuz gibi herhangi bir kuruluş bize yardımcı olacaktır; onları 

unutabiliriz. Ancak, her yerde, başkanlar arasında, BM'de, herhangi bir seviyede ve 

hatta bu gibi kuruluşlarda, pencerelerinin dışında neler olup bittiğini fark edebilen, 

çoğu insandan çok daha fazlasını görebilen, dünyaya ve diğer şeylerin yanı sıra iklime 

neler olduğuna daha geniş bir açıdan bakabilen ve ilgili sonuçlar çıkarabilen yetkin ve 

akıllı insanlar var. 
 

Sonuçta Rotary için hazırlanan rapor bilimsel temellere dayanmaktadır. İçinde dile 

getirilen gerçekler kesinlikle açık kaynaklardan alınmıştır ve bu iyi bir şeydir. Neden 

biliyor musunuz? Çünkü özellikle kendi gerçeklerimizden bahsetseydik, evet, bunlar 

son derece ikna edici olurdu, ama bunlar bizim gerçeklerimiz, onlar ise Rotary'ye 

sağlanan kamusal gerçekler. Bu büyük bir artı, çünkü herkes her şeyi karşılaştırabilir, 

doğrulayabilir ve yeniden hesaplayabilir. Ve yine de, matematiğe az da olsa aşina olan 

aklı başında herhangi bir insan tam olarak aynı sonuca varacaktır. Bu gerçekten böyle 

 

Ama teori korkutucu ya da daha doğru bir ifadeyle, bizimkilerin dile getirdiği hipotez 

korkutucu. Bir yandan gerçekten de ürkütücü. Ama diğer yandan da bir anlayış 

sağlıyor. Öyleyse dile getirilmeli mi getirilmemeli mi? Bana söyleyin, insanlar bunu 

dile getirmezse ne değişir? İşte basit bir soru. İklim Cerberusu daha az yemeye başlar 

mıydı? Hayır. Ama insanlar farkında olmazdı. Bu doğru değil mi? 
 

Peki hangisi daha iyi? İnsanlar bir evin içindeyken, dışarıda ev yanarken, evin yandığı 

ve ölecekleri konusunda uyarılmalı mı, uyarılmamalı mı? "Teoriniz ya da hipoteziniz 

doğrulanmadığı için insanları korkutmamalısınız" diyenler için basit bir soru. Doğru 

mu? Kim tarafından doğrulanmadı? Onlar tarafından mı? Peki bunu doğrulayabilecek 

kapasiteleri var mı? Sonuçta bu, çok sayıda insan tarafından uzun yıllar boyunca 

yürütülen disiplinler arası devasa bir çalışma. Araştırma enstitüleri neden bununla 

ilgilenmedi? Basit bir soru. Bizim ödediğimiz vergilerle finanse edilen ve dünyanın 



her yerinde hükümetler tarafından desteklenen bu enstitüler, tüm bunları incelemekle 

yükümlüdür. Ama kusura bakmayın, bu enstitülerde hibe yiyenler, fırsatçılar ve büyük 

isimlere sahip "yüksek" bilim insanları var. Ancak, burunlarının ötesini görmüyorlar 

ya da şöyle diyebilirim, koltuklarının ve cüzdanlarının ötesini görmüyorlar. Öyle değil 

mi? Biz tüm insanlıktan bahsederken gelecekten bahsediyoruz. Diyoruz ki zincirsiz bir 

cerberus sokakta yürüyor ve evimizi yiyip bitiriyor. Basit bir soru: bu insanlar bunu 

görmediler mi, yoksa ne? Gördüler, biliyorlardı ve bunun farkındaydılar. 

 

Sonuçta, iklim değişikliği başladığında ve gezegenimiz bu döngüye girmeye 

başladığında, enstitülerde oturan, burslar, unvanlar, dünya çapında tanınma ve saygı 

gören, otoriter bilim adamları bir şeyi anladılar, çünkü aslında yeterli zekaya sahipler, 

profesörler, uluslararası düzeyde akademisyenler ve çok onurlu insanlar. Ve şunu fark 

ettiler: "Büyük olasılıkla bu kendi kendine geçecek sıradan bir ısınma döngüsüdür, 

ancak insanlığın saflarına kafa karışıklığı getirirsek, onlara küresel ısınmanın gelmekte 

olduğunu, bunun hayatlarımızı çekilmez hale getireceğini ve hayatlarımızı tehdit 

ettiğini söyleyerek fikirlerini kolayca manipüle edebiliriz." Tehdit ciddi olduğu için 

insanlar korkacaktır. Öyle değil mi? Ama bu, iş dünyasında haksız rekabet için bir 

zemin oluşturacaktır çünkü diyelim ki hidrokarbonların yakılmasını durdurmayı ya da 

kısıtlamayı mümkün kılacaktır. Sonuçta ısı, CO2 ve daha pek çok şey yayıyoruz. Ve 

yine dedikleri gibi, çeşitli şirketleri sıkıştırabilir ve kendimizi daha zengin yaparken 

onları daha fakir hale getirebiliriz. Bu fikirden faydalandılar ve onlarca yıl önce 

işlerini bunun üzerine kurmaya başladılar ve arkalarında çeşitli liyakatler, dereceler ve 

diğer her şeyle böyle bir gurur duvarıyla rahat koltuklarda sessizce oturuyorlar ve buna 

inanan aptallara sessizce gülüyorlar. 
 

Ama aniden bir sıkıntı ortaya çıktı: bir döngüye girdiğimiz ortaya çıkıyor ve bu döngü 

dağılmıyor ya da azalmıyor. Vergi mükelleflerinin trilyonlarca doları harcanıyor, sizin 

ve bizim trilyonlarımız, arkadaşlar, ama haksız yere rekabet eden kuruluşların 

ceplerine ve aptalca fikirlerine akıyor, şöyle söyleyeyim. Güçlüler zayıflardan boş ve 

aptalca bir fikirle çalıyor, sözüm ona biz insanlar yaşamlarımız ve faaliyetlerimizle 

dünyanın parçalanmasına neden olduk. Gerçekle yüzleşecek, jeoloji, çekirdekler ve 

diğer pek çok şeyi inceleyecek ve bunun döngüsellik olduğunu görecek kadar bile 

zekaları yoktu; en zeki insanlar zekadan yoksundu. 
 

Bu arada bir sürü insan bir araya geldi, bilim insanları da dahil olmak üzere büyük bir 

kitle, canla başla çalışan, her şeyi tek bir taraftan değil, farklı yönlerden inceleyen 

gerçek bilim insanları ve bunun bir döngü olduğunu anladılar. Sorunun çok daha ciddi 

olduğu ortaya çıktı. Ve CO2'nin her 12 bin yılda bir ve günümüzdekinden kat kat daha 

fazla arttığı ortaya çıktı. Ama o zamanlar hidrokarbonlar yakılmıyor, şirketler 

kapatılmıyor ve çeşitli terörist organizasyonlar kota ticareti yapmıyordu. Bu doğru 

değil mi? Doğru, arkadaşlar. Peki basit bir soru: Neden sıradan insanlar bunu anlamayı 

başardı da araştırma enstitüleri anlamadı? İkincisi yanlış işlerle uğraştı çünkü 

umurlarında değil - ne de olsa akıllılar. Aslında hiçbir şeyin olmayacağını ve hiçbir 

şeyin gerçekleşmeyeceğini biliyorlar. 

 



Ve bir düşünün, şimdi sıradan insanlar gelip aramızdaki en zeki insanların aptal ve 

fırsatçı olduklarını, iyi insanlar olmadıklarını söylüyorlar. Oysa gerçek bilim insanları 

aslında kapalı mühendislik tasarım bürolarında ve çeşitli laboratuarlarda oturuyor, yeni 

silah türleri icat ediyor ve yeni enerjiler üzerinde çalışıyorlar, tıpkı "en zeki insanların" 

bunları duymadığı gibi. Neden? Çünkü kimse onlara bu bilgileri vermiyor. Çünkü 

gerçek bilim insanları gerçek meselelerle meşguller, ülkelerinin bekçiliğini yaparlar ve 

gelecek vaat eden trendler ve çeşitli teknolojiler geliştirirler. Bugün bile, bildiğimiz 

kadarıyla, çeşitli kapalı laboratuarlarda bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 

şeyleri çalışıyorlar. 

 

Ama ayrı ayrı olarak, ne onlar ne de biz şu anda ihtiyacımız olan şeyi yapamayacağız: 

bu enerjilerin derinlemesine anlaşılması ve en önemlisi, bunların nasıl kontrol 

edileceği, bu dış etkiye eşit bir güçle veya daha iyisi daha büyük bir güçle nasıl karşı 

konulacağı ve gezegenimizdeki süreçlerin nasıl durdurulacağı. Sonuçta sorun dışarıdan 

geliyor ama gezegenimizin içinde değişikliklere neden oluyor. Ve oradan da sorun 

buraya geliyor. Ve raporda söylenenler matematiksel olarak birçok kez hesaplandı. 
 

Ancak, o bilim insanları bunu kabul edecekler mi? Elbette kabul etmeyecekler. Çünkü 

bunu ortaya çıkaran onlar değil. Ve bu çok korkutucu. Ciddi değişikliklere neden 

olacak. Düşünün dostlar: Şu anda tüm dünya bunu biliyor olacak. Peki ne olacak? 

Politikacılar bir masaya oturup bu sorunu bir şekilde çözmeye başlamak zorunda 

kalacaklar mı? O zaman ilk soracakları şey, herhangi bir başkan, aklı başında herhangi 

bir insan, bilimler akademisine soracaktır, "Ne yapıyordunuz arkadaşlar? Neden bütün 

dünya biliyor, insanlar biliyor ve bu her gün doğrulanıyor, bu cerberus şu anda 

umutlarımızı yutuyor, tüm insanlığın geleceğini yok ediyor ve siz beni bu konuda 

uyarmadınız? O zaman siz ne tür bilim insanlarısınız?" Söyleyin bana, o bilim 

insanları bundan sonra bizi destekleyecekler mi? Hayır. 

 

Ve başkanlar bu fikri tartışmak için bir masaya otursalar bile, herhangi bir şeye karşı 

koyabilecek ve karar verebilecekler mi? Veremeyecekler. Peki bu fikre nasıl 

yaklaşacaklar? Zaman kaybetmemek için şöyle söyleyeyim dostlar: Yaratıcı Toplumu 

inşa etmeyi başaramazsak birkaç yıl geçecek ve hepsi bir masaya oturacak. Ve rahat 

konumlarını, postlarını ve hatta belki de bununla birlikte insanlığı kurtarmaya 

çalışmak için söylediğimiz her şeyi ciddi ve dikkatli bir şekilde inceleyecekler. Ama o 

zaman hiçbir şey yapamayacaklar. Neden mi? Çünkü yasalar var. Eylemsizlik yasası. 

Eğer volanımız daha hızlı dönmeye başlarsa, o zaman dış gücü kapatsak bile onu 

durdurmak imkansız olacak, tüm dünyayı yok edecektir. Evet, hala zamanımız var. 
 

Pek çok kişi soruyor ve belki biz de bu soruyu yanıtlayacağız. Diyorlar ki, "İnsanlığın 

2036'ya kadar 14 yılı ve nispeten sakin bir 5-6 yılı varken, rapor ile 2024'te sona 

erecek olan Dönüm zamanı arasındaki ilişki nedir?" Bunu sizin için daha basit bir 

şekilde açıklayayım. Diyelim ki yolda yürüyorsunuz ve bir kavşağa geldiniz. 

Önünüzde üç yol var: sola giderseniz ölürsünüz; sağa giderseniz ölürsünüz ve düz 

giderseniz Yaratıcı Toplumda yaşarsınız. Yani bu tam olarak bir yol ayrımı. Eğer 2024 

yılında insanlık düz gitme eğiliminde olursa, bu her şeyin yolunda gideceği anlamına 

gelir. Ama 2024 yılında, diyelim ki Aralık ayının sonunda, nereye gittiğimize karar 



veremezsek, o zaman dostlar, kendi üzerinizde çalışmanızı ve AllatRa'yı yaymayı 

yoğunlaştırmanızı, gerçekten yoğunlaştırmanızı öneririm. Bu doğru. Neden? Çünkü 

cerberus'u yakalasak bile, ona sıkı bir tasma takacak zamanımız olmayacak. Ama eğer 

insanlığın düz gitme eğilimi varsa, o zaman hem cerberus'u yakalamak hem de ona sıkı 

bir tasma takmak için zamanımız olacak. Her şey için zamanımız olacak ve hepsini 

yapabileceğiz. Böyle bir şey.  

 

Güzel, iyi ve neşeli bir şeyler duymak istediğinizi anlıyorum ama aslında kimseyi 

korkutmuyoruz. Bilirsiniz, bir ev yanıyorsa, acil ve olgun kararlar almak 

zorundasınızdır. Bizim evimiz yanıyor. Tıpkı iklimin daha önce gösterdiği gibi, bu yıl 

gösterdi, ama daha önce cerberusumuz daha zayıftı, bilirsiniz, hala bir köpek 

yavrusuydu. Oysa 2022'de artık ergen bile değil, çoktan olgunlaşmış bir köpek, hızla 

kütlesini kazanıyor, üç başlı çok vahşi efsanevi köpek. 

 

Evet, cerberus kötü ve acımasız bir yaratık. Ama bugün itibariyle, tüm fizik kurallarını 

ve hatta dünyadaki en iyi bilim olan matematiği bile ihlal eden bir şeyler olduğunu 

unutmayın. Çok ciddi beklenmedik felaketler meydana geliyor ve bu felaketler pek 

çok şeyi mahvediyor. Şimdi pek çok insan bu cerberus ve onun eylemleri yüzünden, 

bu dünyaya getirdiği yıkımlar yüzünden acı çekiyor. Pek çok insan acı çekiyor ama 

Tanrı'ya şükürler olsun ki çok azı ölüyor. Ancak, tüm bunlar değişecek ve çok hızlı bir 

şekilde değişecek. 

 

Sadece meydana gelen durumları göz önüne alırsak, yani bu yıl ve hatta daha önce, 

gerçekten ciddi bir felaket olduğu zaman ve insan ölümlerinin sayısının oldukça 

yüksek olması gerektiğinde, Tanrı'ya şükür, matematiğin bize söylediğinden çok daha 

az insan ölüyor. Bu nedenle, bu cerberus henüz olmak üzere olduğu şeye dönüşmedi, 

bunu dikkatli bir şekilde ifade edeceğim. Ama bu süre uzun değil ve matematik 

kendini kanıtlayacaktır. Ne yazık ki bu böyle. Tüm insanlık intihara eğilimli iken bu 

cerberus'u etkilemek imkansız. Bu doğru. 
 

Bu nedenle dostlar, Dönüm zamanı sadece bir seçim zamanıdır, her birimizin ve hep 

birlikte insanlığımızın seçimidir. Biliyorsunuz, burada şeytan tarafından bölünmüş 

durumdayız. Bizler, herkes bireysel olarak ve küçük gruplar halinde bölünmüş 

durumdayız. Ama Ruhsal Dünya için, biz sadece tek bir birimiz. Ve bu dünyadan biri 

Ruhsal Dünyaya geldiğinde, bütün bir birim olarak, bütün birimin temsilcisi olarak 

gelir. Bu yüzden Ruhsal Dünya dünyamızı tamamen farklı bir şekilde algılar, şeytanın 

algıladığı şekilde değil ve bizim algıladığımız şekilden çok uzakta. 
 

Seçim zamanı çok önemli bir zamandır; en azından insanların çoğunluğunun, 

geleceğe, bu gezegendeki tüm insanlığın geleceğine doğru vektörü belirleyenlerin 

birleşme zamanıdır. Bu çok önemli. Kavşak, dönüm zamanı tam olarak budur. Ve 

insanlık olarak nereye gideceğimiz herkesin kararına bağlıdır. Görevimiz basit değil 

dostlar, ama umut edecek kimsemiz yok. Eğer iyi insanlar bize gelir ve yardım ederse, 

bu harika olur. Ama gelmezlerse, siz ve biz kendi vicdanımız ve yeteneklerimizle 

hareket edeceğiz. 
 

 



İnanın bana, bu gezegendeki pek çok insan yetkin, zeki, dürüst ve iyi insanlardır. 

Güvenmemiz gereken onlardır. Diğerlerine gelince, fırsatçılara, hani şu sadece zarar 

verebilen, sokabilen ya da hayvanat bahçesindeki maymun gibi dışkı fırlatan 

omurgasız denizanalarına, neden dikkat edelim ki? Biz aslında insanlar hakkında 

konuşuyoruz.  
 

Bu nedenle arkadaşlar, önümüzde çok ilginç işler var. Yoğun günler diyebilirim, iyi 

insanlarla bir sürü toplantı ve bu harika bir şey. Öyle değil mi? Tatiana ve benim 

bugün hazırladığımız raporun kısa bir özeti bu şekilde. Gerçekler için üzgünüz ama 

durum bu. O yüzden dostlar, birbirimizi sevelim, bu dünyayı sevelim ve onunla 

ilgilenelim ve sorumluluğumuzu başkasına yüklemeyelim. Hadi büyüyelim. Teşekkür 

ederim. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


