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Tatiana: Merhaba, sevgili dostlar. Bugün ALLATRA TV stüdyosunda, saygıdeğer İgor 

Mihailoviç Danilov konuğumuz.  
 

İgor Mihailoviç: Selamlar, dostlar! 

T: Ve Jhanna.  

Jhanna: Selamlar.  

 

T: Bugün, insanlığımız küresel iklim değişiminin benzeri görülmemiş hızını ve şiddeti ile 

karşı karşıya. Ve bu yazdan sonra bu ilerleyen  felaketsel değişimleri, çok fazla insan 

tarafından hala hissedilen sonuçlarını fark etmemek imkansız: bunlar bütün şehirleri ve hatta 

ülkeleri su ile kaplayan, insan ölümlerine neden olan seller; sadece bir kaç saat içinde aylık 
yağış miktarı normlarını boşaltan şiddetli sağanaklar; tüm dünyada en kuvvetli depremler; 

milyonlarca hektar ormanı yakan yangınlar; inanılmaz sıcaklık rekorları,  Temmuz 2021 

insan tarihindeki en sıcak aydı.  

 

Kuraklıklar, kasırgalar ve diğer iklim ve hava durumu felaketleri kütlesi daha önce hiç 

görülmeyen bir ölçeğe ulaşıyor. Ve burada iklim değişimi yasalarından birinin yazarının 

sözleri var: "Endişeli bilim insanları artık endişeli değiller - çıldırmış durumdalar." Ve bu 

gerçekten böyle, çünkü iklim bilimciler şok olmuş durumdalar. Sonuçta, bugünlerde 

gördüğümüz yağış miktarlarını ve selleri 2050'nin ufkunun ötesinde bir yerde tahmin ettiler,  
oysa bunlar 30 yıl önce başladılar. 

 

O ısı dalgalarına ve eskiden yüz yılda bir olan, günümüzde neredeyse her gün gerçekleşen o 

sıcaklık rekorlarına gelince, ne yazık ki bunlar bugünün alışılmış gerçekliğidir. 

 

İgor Mihailoviç, bir çok videolarda küresel iklim değişiminin esasen astronomik süreçlerin ve 

bunların döngüselliğinin türevi olduğundan ve insan faktörünün bunda minimum olduğundan 

söz ettik. Ama önceki videomuz "Gelecek? Bu Şimdiden Herkesi Etkiliyor"da, biz insanların 

gezegeni tahrip ettiğimiz söylendi. Bu bakımdan insanlar arasında bazı yanlış anlamalar var: 
hepimizin şu anda deneyimlediğimiz böyle ilerleyen iklim değişiminin gerçekte asıl nedeni 

nedir - döngüsellik mi yoksa bizler, insanlar nedeniyle mi? 

 

IM: Elbette, döngüsellik. Ama antropojenik faktör (insan kaynaklı) farklı bir şeyi etkiliyor. Bu 

nedenle, biz, insanlar gezegenimizin tahrip olmasının nedeniyiz, oysa döngüsellik onu 

öldürüyor, basitçe söylersek. Ve bunu çözmek için muhtemelen açıklığa kavuşturmalıyız. 

Pekala, bunu adım adım yapalım. 

 

Şu anda gördüğümüz iklim değişimi her 12,000 yılda gerçekleşen döngüselliğin sonucudur. 

Ama, 12,000 yılda bir, bu felaketsel değişimlerden daha ılımlı şekilde geçiyoruz. Ve her 

24.000 yılda bir, oldukça şiddetli küresel felaketsel değişimlerden geçiyoruz. Şimdi, ne yazık 

ki, döngü 24,000 yıldır. 

 



Oysa antropojenik faktör çevreyi, gezegenimizin durumunu etkiler. Bu noktada, muhtemelen 

netleştirmeliyiz. Dostlarımız için açık olması için önce ne, neden ve hangi nedenle olduğunu 

açıklayalım, basitçe ve açıkça. 

 

Döngü dış uzaydan gelen etki ile ilgilidir. İnsana bağlı değildir. İnsan ne kadar çok isterse 

istesin veya çalışsın, gezegene bu kadar çok zarar veremez. Ama kötü şöhretli antropojenik 
faktörümüz gezegenimizin, çevremizin sağlığını etkiler. Ve burada, hayatta kalmamız bu 

faktörlere bağlıdır. Neden? Açıklayayım.  

 

Basitçe hayal edin. Tam şu anda gezegenimize neler olduğunu hayal edelim, iklimi ele 

almıyoruz, çevreyi ele alıyoruz, o bir çok metastazı olan son aşamasındaki bir kanser sürecine 

benziyor. Ve ne yazık ki, bizler, insanlar bu hastalığın nedeniyiz. İnsan organizmasındaki 

parazitlere benziyoruz. Katkıda bulunuyoruz... Sadece bu organizmayı sürekli olarak 

zehirlemiyoruz, ama aynı zamanda çeşitli oldukça ciddi hastalıkların gelişmesine katkıda 

bulunuyoruz. Ve birleşen bu çeşitli ciddi hastalıklar gezegenimizin organizmasını öldürüyor.  

 

Şimdi, döngüsellik nedir? Bu, bu sismik aktiviteye yol açan değişimleri yaratan dışsal etkidir... 

o aşırı derecede aktif olacak, henüz görmediğimiz kuvvette depremler ile karşılaşacağız; biz, 

insanlık olarak, bunları görmedik, demek istediğim, son "uygarlığımız".  

 

Sonra ne var? Sonra, daha fazlası takip edecek. Bu, özür dilerim, volkanik patlamalar anlamına 

geliyor. Onlardan hiç bir yere kaçamayacağız. O tabakalı yanardağlar dahil, ciddi patlamalar 

olacak ve herkes bunu zaten biliyor. Mağmanın yükselmesi var, buna biraz daha sonra 

gireceğiz. Sonra yağışlar, seller, ardından buzlanma ve korkunç soğuk.  
Sonuçta, şu anda ne oluyor? 

 

Ve tüm bunlar tamamen dışsal faktörler nedeniyle gerçekleşiyor, Evrenin, diğer gezegenlerin 

gezegenimiz üzerindeki etkisi nedeniyle. Eğer bakarsak, atmosferin alt katmanları çok hızlı 

şekilde ısınıyor, oysa üst katmanlar çok yoğun şekilde soğuyor. En dehşet verici şey, 

atmosferimizin üst katmanlarının kimyasal kompozisyonunun çok hızlı bir şekilde ve önemli 

ölçüde değişmesidir. Ve atmosferimizin üst katmanları nedir? O kandır. Savunma 

mekanizmasıdır. Ana bağışıklık orada olmalıdır. Ama bu bağışıklık, antropojenik faktörün 

sonucu olarak sıkıntı çekiyor. Bu nedenle, içsel hastalıklar nedeniyle dışsal etkilere karşı 

koyamayacağımız ortaya çıkıyor. Bütün problem bu.  

 

Sonuçta, her 24,000 yılda bir bu tür fenomen gerçekleşti ve yaşam korundu. Evet, bir çok şey 

yok oldu: bazı bitki türleri ve canlı varlıklar ortadan kayboldu, ama insanlık hayatta kaldı, bazı 

kayıplarla, ama küçük kayıplarla. Ve yine, bu neden gerçekleşti?Çünkü organizma, yani, 

gezegenimizin sağlığı korundu. Ve sağlıklı bir gezegen olarak, bundan büyük kayıp olmadan 

geçti. Başka deyişle, biz kaldık. 

 

Oysa bu durumda, gezegenimiz sağlıklı değil. Anlamanız için basit bir örnek vereceğim. 

Üzgünüm, bu ağır bir örnek, ama gerçek. Kanserin son aşamasında olan bir adam var; ek 
olarak bir çok farklı hastalıkları ve içinde çeşitli parazitler var, ki aslında faaliyetleri nedeniyle 

ve zehirlenme nedeniyle tüm bu hastalıklara bunlar neden oldu. Bunların nüfusunu kontrol 

etmediler ve tüm bu ciddi hastalıklar neden olacak derecede çoğaldılar. Adam zorlukla nefes 

alıyor, zar zor yaşıyor. Ve kendisini kurtarmak ve bedenindeki parazitleri kurtarmak için, 

Everest Dağına tırmanmak ve aşağıya inmek zorunda. 



Basit bir soru: bu adam Everest'in zirvesine erişebilir mi? Aşağıya inmesinden söz etmiyorum 

bile. Elbette, erişemez. Zirveye giden yolda ölür. Bu böyle değil mi? Ve şimdi sizin için bir 

başka basit soru var, dostlar. Eğer adam zirve yolunda ölürse, onun içindeki parazitler hayatta 

kalır mı? Bu, gerçekte olmakta olan şeylerin yanıtıdır. Aslında, faaliyetimiz ile çevreyi yok 

ettik ve bunu yapmaya devam ediyoruz. 

 
Ve bu kötü şöhretli CO2 ile ilgili bile değil, ama salgıladığımız toksinler ile ilgili. Sonuçta, 

yine, bilim insanlarımız ve politikacılar bugünlerde her yerde bunun hakkında konuşuyorlar, 

küresel ısınma denen şeyin nedeninin aşırı karbon dioksit emisyonu olduğunu söylüyorlar.  

 

Bir versiyon daha var, bazı insanlar için böyle düşünmek daha elverişli, yine, küresel iklim 

değişiminin nedeni, bazı ülkelerin jeofiziksel silahlar kullanarak başkalarına karşı savaş açtığı 

iklim savaşı. Bu uygulama yeni değil. Bu nedenle, insanların bir gün, tüm bunlardan sorumlu 

olan politikacıların insanlığı yok etmek üzere olduklarını kavrayacakları ve insanlara karşı 

işlenen bu suçu durduracakları, bir anlaşmaya varacakları ve iklimin normale geri döneceği, 

stabilize olacağı ve daha önceki gibi yaşayacağımız umudu var. Bunun neden olduğunu biliyor 

musunuz? 

 

Çünkü bugün insanların bilinci onlara anlatılan peri masallarına inanmaya uyumlu. Ve onlara 

her zaman masallar anlatılıyor. Sonuçta, politikacılar tarafından iklim değişimi ile ilgili bir 

konuşmayı başlatalım. Ve ne görüyoruz? Her şeyden önce, "CO2 ile savaşıyoruz, hepimiz 

şimdi bir araya geldik, şimdi, çevreyi  iyileştireceğiz, şimdi bir şeyler yapacağız." Kaç yıldır 

bunun hakkında konuşuyorlar? Durum iyileşti mi? Görüyorsunuz, geçen yıl bile konuşmamız 

bu yıl olduğu kadar ilgili olmazdı. 
 

T: Bu kesin. 

 

IM: Neden? Çünkü şimdiye kadar herkes bunun gerçekte ciddi bir iklim değişimi olduğuna 

ikna oldu. Öyle değil mi? 

 

T: Doğru, bu gerçekten böyle. Ve genel olarak bu konuyu umursamadan ele alan çok daha az 

insan var. Bir örneği hatırlıyorum, bu yılın baharında Avrupa'da bir anket yapıldığı zaman ve 

doğrusu, ankete katılanların yaklaşık %93'ü küresel iklim değişiminin ciddi bir zorluk, 

dünyanın karşılaştığı ciddi bir problem olduğunu söyledi. Bu nedenle, insanlığın ciddiyetini 

anladığı ortaya çıkıyor. 

 

IM: 93% mü: ankete katılanların 93% ü. 

 

T: Ve bu baharda idi. Bu yaz Avrupa'da gerçekleşen ölümcül sellerden önceydi. Yüze yüksek, 

ama tek bir özellik var. Elbette, çoğu insan bunun sorumluğunun birilerinde olduğunu 

düşünüyor... 

 

IM: Birilerinde. T: Birilerinde bulunuyor. 
 

IM: Bir yöneticide. 

 

T: Hükümette, Avrupa Birliği kurumlarında, şirketlerde veya iş dünyasında.  

 



IM: Başka deyişle, insanlar bunların onları kurtaracağını ve her şeyi çözeceklerini umuyorlar.   

Ama onlar ne yapabilirler? Basit bir soru. Makul bir şekilde bakalım: tam olarak ne 

yapabilirler? Politikacıların en son ifadelerini alırsak, ne diyorlar: "Evet, iklim değişiyor. 

Değiştiği çok açık." Bir tür dışsal faktör olduğunu anlıyorlar. Ama, CO2 in sebep olduğunu 

söylemeye başlıyorlar. Ve neden? Çünkü bu çok basit, CO2 ile savaşabiliriz. Böylece, bazı 

politikacılar "her şeye sahibiz, savaşmak için her şeye sahibiz, ve şimdi bunu yapmaya 
başlayacağız" diye deklare ediyorlar.  

 

Ormanlarımız, göllerimiz, bataklıklarımız ve okyanusumuz var" diyorlar. Ama ormanların tüm 

dünyada feci bir hızla yok edilmekte olduğunu söylemiyorlar. Bataklıkların sadece %15'inin 

kaldığı gerçeğinden söz etmiyorlar. Oysa, beni bağışlayın, bataklıklara lenf sistemi bile 

demem, o her şeyi işleyen karaciğerdir. Bu insan bedenine benzerdir - karaciğerin işlevi tam 

olarak bataklıklar tarafından gerçekleştiriliyor: tüm toksinleri uzaklaştırmak, onları çıkarıp 

atmak ve havayı arıtmak. %15'i, hatta daha azı kaldı. Bu gerçekten böyle. 

 

Artı, bugün bu politikacılar için en nahoş şey, önemli kozmik radyasyon ve bir çok başka 

faktörler nedeniyledir, ve ayrıca radyasyon geliyor... Dostlarım, burada biraz detaylandırayım.  

O ışınlar geliyor, şu şekilde söyleyeyim, yakın galaksilerden, dış uzaydan gelen enerji etkisi 

sadece radyoaktivitede ifade edilmiyor, aynı zamanda çok güçlü enerji etkisinde ifade ediliyor. 

Bundan başka, bu etki makro seviyede değil, mikro seviyede gerçekleşiyor. Bu çok yıkıcıdır. 

Ve ciddi mutasyonlara neden olur.  

 

Bugün itibarıyla, bir çok bilim insanı tarafından ağaçların geniş ölçüde oksijenden fazla 

karbon dioksit yaymaya başladıkları doğrulanmakta. Ve bu düşünülecek bir şeydir.O 
bataklıklar, iklim değişimi nedeniyle, artmakta olan küresel ısınma nedeniyle o bataklıklara ne 

oluyor? Arıtmamaya, ama çok tehlikeli kimyasallar yaratmaya başlıyorlar. Başka deyişle, yine, 

oksijen yaymak ve karbon dioksidi absorbe etmek yerine,bataklıklar orada bile olmayan ve 

daha önce yaymadıkları gazların bileşenlerini yaymaya başlıyorlar. Ve bu tam olarak küresel 

ısınmayı artıran şeydir, sadece CO2 değil. 

 

Okyanustan söz etmiyorum bile - okyanuslar ölüyor, herkes bunu biliyor. Yine, okyanustan 

uzak olan göllere gelince, ama, bu ısısal değişimler nedeniyle, göller de çok hızlı mutasyonlara 

uğruyor. Ve bir şeyleri arıtmak yerine, onlar da kirliliğe katkıda bulunmaya başlıyorlar.Bu 

doğru. Neden? Çünkü tam şu anda her yerde temiz suyu olan tek bir göl veya su kütlesi yok. 

Bu böyle değil mi? Her yerde kirlilik var, beni bağışlayın, tarihi olan, eriyen buzullar 

nedeniyle akan dağ nehirlerinde bile; insanlar şimdi o plastiklerin mikro parçacıklarını 

buluyor... basit bir soru.. ve bol miktarda çeşitli kimyasallar ve kimyasal bileşenler. Bu, kristal 

berraklığında olması beklenen suyun içinde. Artık durum bu değil.  

 

Artı, birbirlerinden ortaya çıkan başka bir çok problemler var. 

 

T: eriyen ve yoğunlaşan o donmuş topraklar, değil mi... 

 
IM: Şimdi eriyen donmuş topraklar konusunu ortaya koydun. Sonuçta, bu ciddi bir küresel 

problem. Çok ciddi bir sıkıntı. Çeşitli gazlar salıveriliyor, 

T: Metan, öyle değil mi,  

IM: O metan. Artı, binlerce yıldır uykuda olan şeyler canlanmaya başlıyor. Allah bilir ne 

zaman yaşamış olan o mikroorganizmalar tezahür etmeye başlıyor. Bağışıklık sistemimiz buna 



adapte değil.Artı, yayınan kimyasal bileşenler de daha iyi yaşamaya katkıda bulunmuyor. Öyle 

değil mi? 

 

Ve sanıyorum ki, daha sonra neden tüm bunların gerçekleştiği ve tüm bunlar neyin neden 

olduğu ilginç bölüme gireceğiz. Evet, insan bunu etkiliyor ve kuvvetli bir şekilde etkiliyor, 

ama yalnızca gezegenimizin sağlığını etkiliyor. Oysa iklim dışsal faktörlerden dolayı 
değişiyor. Bu nedenle, tüm bu olumsuz faktörlerin toplamı, politikacıların dediği gibi,  

hazırlanmamız gereken "kaçınılmazlığın" nedenidir. Neden? Çünkü ne yapacaklarını 

bilmiyorlar. Gerçekten ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu nedenle hayal edin, şu andaki 

durumda... 

 

Sonuçta, herkes akıllı.Ve yine, sorumluluğumuzu yüklediğimiz o insanlar, bütün nedeni 

anlıyorlar. Ama umut ediyorlar, ya bu kendi kendine giderse? Oysa burada hayal edin, tüm 

insanlığı kurtarmak için, doğru, düzgün kararlar almak için, ne yapmaları gerekiyor?  

 

T: Bütün sistemi tamamen dönüştürmeleri, değiştirmeleri.  

 

IM: Her şeyi tamamen değiştirmeleri. Ve onlar bunu biliyorlar ve nedenini anlıyorlar. 

İnsanların birleşmesi olmadan bunun imkansız olduğunu anlıyorlar - bu sadece işe yaramaz. 

Ama... "Ya giderse? Aniden iklim daha iyi olursa". İktidarını, en sevdiği kapkekleri bırakmalı 

mı? Bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Bu yüzden herkes tarafından çok sevilen bu politikacılar 

bile, cemaatlerine, insanlarına "kaçınılmaz olana hazırlanmalıyız... ne olur ne olmaz" 

demelerinin nedeni budur. Bu normal mi?  Normal, öyle değil mi? Normal olduğunu 

sanmıyorum...  
 

Ilımlı senaryoya geçelim, sonuçta. En iyiyi, her şeyin iyi olmasını umalım. İnsanların, kim 

olursa olsunlar, muazzam yaşam deneyimi olan eğitimli yetişkinlerin bile, ihtiyar yaşlarında 

bile küçük çocuklar kaldıklarını anlıyorum. Ve aynen ebeveynlerine yaptıkları gibi, 

sorumluluğu başka birilerine vermeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle 6,000 yıldır, dünya 

küçük çocuklara ve geçici ebeveynlere bölündü. Ama, yetişkin oldukları varsayılan o geçici 

ebeveynler, bu tür bir problem ile karşılaştıkları zaman, onlar da çocuk olurlar. Ve kime 

güvenirler? Kendi uydurdukları hayali tanrılara mı? Aynı zamanda gerçek Tanrıyı unutuyorlar. 

İnsanları ve onuru unutuyorlar. Kendilerinin de yalnızca insanlar olduklarını unutuyorlar. 

 

Ve kötülüğün kökeni buradadır. Kötülüğün kökü anlayış yokluğumuzda yatar. Birini uman 

bilincimizin o derinliklerinde, her şey gelecek ve çözülecek. Gelmeyecek bu şekilde 

çözülmeyecek. Biliyorsunuz, bu aynı insanın kaderine terk edilmesine benziyor, üzgünüm, 

sağlık hizmetinde çok yıllar geçirdim, ve bir çok şey gördüm; insanın yaşayacak biraz zamanı 

kalır ve bunu bilir. Doktorlar ona bir ayı veya en fazla iki ayı kaldığını söyler. Buna rağmen, 

insan sonraki yıl veya yıllar için planlar yapar. Bu, hayata karşı tavrımızdır. Hayatın sonlu 

olduğuna inanmayız.  

 

T: Biliyorsun, İgor Mihailoviç, bazı politikacıların aslında neler olduğunu hissettiklerini ve 
belki, bu sistemi değiştirmek zorunda kalacaklarını, bazı ciddi adımlar atmak zorunda 

kalacaklarını söyledin. Gerçekte, bugün çok daha az insan bu konuyu hafife alıyor, çünkü her 

seferinde iklim felaketleri bize aslında dünyadaki tek bir ülkenin bu iklim zorlukları ile kendi 

başına başa çıkamayacağını gösteriyor. 



Ve bir ülke bu tür iklim felaketleri ile karşılaştığı zaman, ait olduğu ülkeler sınıfına 

bakmaksızın, panik ve çaresizlik halinin sadece insanları değil, aynı zamanda politikacıların 

kendilerini de bunalttığını görebiliyoruz, Ve politikacıların söylemi aslında değişiyor, çünkü 

sadece insanlar değil, aynı zamanda politikacılar da birleşmemizin zamanı olduğunu 

söylüyorlar.  

 
Ve insan yeteneklerini ve kaynakları bir araya getirmeden, hayatta kalamayacağımızı 

anlıyorlar.  Bu birleşme gerçekten hayatta kalmak için tek şans. Aynı zamanda, toplumun 

tüketici formatında, hiç bir şeyin değişmeyeceğini ve tamamen farklı bir şeye ihtiyacımız 

olduğunu anlıyorlar. Elbette, tek alternatif ve doğru seçenek Yaratıcı Toplumdur. Ama bir 

nüans var: Yaratıcı Topluma yüzeysel olarak aşina olan veya bu projenin özünü araştırmayan 

insanların şu sorusu var: Yaratıcı Toplum insanlığı iklim felaketlerinden nasıl 

kurtarabilir?Aslında, bu çok sık sorulan bir soru, bu arada. 

 

Bir çok insan şöyle diyor, "Evet, hepimiz kabul ediyoruz, Yaratıcı Toplumda yaşamak 

istiyoruz. Lütfen açıklayın, örneğin, bütün insanlık olarak hep bir araya toplandık. Sonra ne 

var? Evet, politikacılarımız yok,  nasıl yaşayacağımıza ve ne yapacağımıza kendimiz karar 

veriyoruz. Ama bu iklimi nasıl etkileyecek?" 

 

IM: Biliyorsun, bunun yalnızca insanların kafalarında Yaratıcı Toplumun ne olduğu ile ilgili  

en küçük bir fikir bile olmadığı için gerçekleştiğine inanıyorum. Bu sadece benim kişisel 

fikrim. İnsanlar tüketici formatın veya kapitalist ya da komunist gibi bazı diğer çeşitli 

modellerin ne olduğunu anlıyorlar, insanlar bunu yaşadılar, deneyimleri var, ama Yaratıcı 

formatın deneyimine sahip değiller, kafalarında, vurguluyorum. Ama, bir zamanlar böyle 
zamanların olduğu ve insanların bu şekilde yaşadığına dair genetik hafıza kalıyor.   

 

Ve ayrıca, insanlığın birleştiği ve her şeyin iyi olduğu bir kaç tarihi bahis var. Savaşlar ve 

herhangi türde uydurulmuş dış düşmanlar yoktu; tek bir düşman vardı - herkesin kafasında. 

İnsanlar ona karşı savaşıyorlardı ve oldukça başarılı şekilde savaşıyorlardı. Bundan dolayı, 

Yaratıcı Toplum altı bin yıldan biraz daha uzun bir süre önce güç, istifçilik ve iktidar gibi bir 

kavramın ortaya çıktığı bir ana kadar binlerce yıldır var olmuştu. Dışsal bir düşman ortaya 

çıktı. Ve ne ortaya çıktı? Yöneticilere ve kölelere bölünme. Ve bugüne kadar hiç bir şey 

değişmedi. Bu model insanların kafalarında kök saldı.  

 

Bu yüzden insanlar anlamıyor, "Gerçekte nasıl yaşayacağız? Ve Yaratıcı Toplum ne verecek? 

Ne değişecek?" Dostlar, size çok, çok basit bir şekilde açıklayabilir miyim? Bugün itibarıyla, 

tüketici formatımızda, her şey tüketime odaklıdır, bu yeni haber değil. Başka deyişle, 

milyonlarca çok akıllı insan size kakalamak için bir arabada küçük bir değişim yapmak ile 

uğraşıyor. Sonra milyonlarca insan bir tür yeni aygıtın, yeni bir tasarımının veya başka bir 

şeyin nasıl yapılacağını düşünüyor. Ne için? Onu bize kakalamak için. O tam olarak farklı bir 

kutu içinde aynı şey, ama daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ve tüketici format gerçekte tüm 

bunlara dayanıyor.  

 
Yani, sürekli olarak bizim için daha iyi veya daha yüksek kalitede ürünler yapmıyorlar, ama 

sadece bir kaç farklı fonksiyon ekliyorlar veya bir şeyleri değiştiriyorlar. Ve etrafta eski bir 

telefon ile dolaşırsanız, iPhone 12'niz varsa, ve on üçüncüsü çıktıysa, bu nedenle havalı 

değilsiniz, alfa değilsiniz. Oysa ne için savaşıyoruz? 
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Alfa için, kalabalıkta gri bir fare olmamak için. Bu nedenle koşup on üçüncü iPhone'u satın 

alıyoruz. Bütün tüketici format bunun üzerine inşa ediliyor, yani, basmakalıp manipülasyon 

üzerine. Yine de dikkat edin, milyonlarca çok zeki insan, birbirlerini dolandırmakla meşguller. 

Bundan dolayı kalite gelişmiyor. Bir tür iPhone satın aldıysam ve o bana son günlerime kadar 

hizmet ederse, bunu anlarım. Neden? Çünkü o bozulmaz, yüksek kalitede ve içinde her şey 

var. Bu normal. Ama karlı değil. Nasıl olur? Örneğin bir insan bir araba satın aldı... Geçmişte, 
Rolls-Royce'lar vardı ve onlarda ömür boyu garanti vardı. Bugünlerde, Rolls-Royce'lar aynen 

diğer otomobil markaları gibi seri üretiliyor. Yani, her şeyi mahvettiler. Neden? Çünkü tüketici 

format var.  

 

Bu nedenle her 3 - 5 yılda, arabanızı ve başka her şeyi değiştirmelisiniz. Bu gerçekten doğru 

mu, dostlar? Tüketici formatın üzerine inşa edildiği şey bu, fonların akışı. Ama, fonların bu 

akşını organize eden biz insanlarız. Ve buradaki ana enerji nakit para kaynaklarıdır. Başka 

deyişle, bütünleşmiş enerjimizin eşdeğeri, tüm egregor veya insan potansiyelinin dayandığı 

şey paradır ve bu nedenle o insandan başka bir insana akar ve herkes bu enerji için savaşıyor.  

 

Yine, herkes bölünmüş, hepimiz sadece siyasi, milliyet, çeşitli ideojiler ve insanların icat ettiği 

her türde saçmalık ile bölünmüyoruz, ayrıca tükettiğimiz şeyler ile, moda ile ve başka her 

şeyle bölünüyoruz. Bu yüzden, enerji için tamamen bölünme ve aralıksız savaşımız var. 

Öyleyse, bana söyleyin, hepimizin zihinlerimizi tek bir amaçta - hayatta kalmakta - 

birleştirmemiz mümkün mü? Aynen böyle - bu imkansız. Tüm kaynaklarımızı toplayıp onu 

hayatta kalmaya yönlendirebilir miyiz? Elbette, yapamayız: Hepsi yol boyunca çalınır. Bu 

doğru.  

 
T: Bu kesin.  

 

IM: Herkes bir bahane ile hırsızlık yapar. Bu işe yaramaz. Her ülke daha az yatırım yapmak 

ister ve hiç kimse tüm bunlara özel sermaye yatırmak istemez. Yatırım yaptıkları hakkında 

yazılmak istiyorlar, ama gerçekte, yatırım yapmazlar. Bu sermayeleri etraftaki herkese vermek 

için kazanmadılar. Öyle değil mi? Bu hayatın gerçeği. Asıl olay, yazılı olduğundan emin 

olmak ve birilerine yardım ettiklerini söylemek, sadece imaj oluşturmak için. Bu tüketici 

formatımızdır. 

 

Ve Yaratıcı Toplum nedir? Yaratıcı Toplum her şeyden önce, her şey insanlığa ait olduğu 

zamandır. Enerji insanlar arasında eşit dağıtılır. Bu çok önemli. Bu orada birilerinin zengin 

olamayacağı anlamına gelmiyor. Olabilirler. Dağıtılan temel bir gelir var, insanlar istikrarlı bir 

şekilde desteklenir ve tüm en iyi şeyler insanlar içindir. Her yıl yeni arabalar tasarlamanın 

anlamı yok, ama 10-20 yıl hizmet edecek arabalar tasarlamak anlamlı, sadece örnek 

veriyorum, ve onları her iki haftada bir tamir etmeye ihtiyaç yok. Fark bu; bu çok basit. Bu 

ekonomidir. 

 

Bundan başka, tüm enerji insanlara aittir. Başka deyişle, para gibi bir kavram yok. Elbette, ilk 

aşamada para da olacak, her şey olacak, ama bu, geçiş modelinde kaçınılmazdır. Buna rağmen, 
dağıtım farklıdır.  

 

Acilen bir şeyler yapmalıyız. İklim değişimi var, tüm entellektüel potansiyelimizi toplamalı ve 

onu tek bir faaliyete yönlendirmeliyiz. Tüketici formatta, bunu yapmayacağız, oysa yaratıcı 

formatta bu çok kolay ve basittir. Ve birleşerek, tüm insanlar, yani bununla ilgisi olan bilim 



insanları; bu herkesin bununla uğraşmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor; dostlarımızın 

beni anladığına inanıyorum, bu nedenle, tüm bu bilim insanları, deyim yerindeyse tüm 

"beynimiz" bu yönde çalışacak. Ve hiç kaynak yoksunluğu olmayacak. Neden? Çünkü her şey 

bizim. 

 

Ve hayatta kalmak için neye ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Her şeyi sahip olduğumuz tek 
amaca yatırmalıyız: hayatta kalmak.  Sonuçta, bizler insanız ve yaşamak istiyoruz. Bu doğru. 

Öyleyse bunu nasıl kullanabiliriz, öyle değil mi? Onu nereye yeniden yönlendireceğiz? Birinin 

ceplerine mi? Ne için? Bu yüzden, Yaratıcı Toplumun insanlığı nasıl kurtarabileceğine en basit 

yanıt kaynak, sınırsız kaynak aracılığı iledir: insan, entellektüel, materyal ve teknik kaynak. 

Konu bu ve fark budur. Doğru mu? Bu basit, en açık yanıttır. 

 

Bunu tüketici formatımızda yapamayız. Neden? Çünkü birçok insan yeni spor ayakkabılar 

tasarlayacak: spor ayakkabıların size kakalamak için hangi renk kullanılacak ve taban nasıl 

kıvrılacak. Ama, Yaratıcı Toplumda, aynı insanlar, gerçekten harika eğitim almış ve gerçekten 

potansiyele sahip olan çok zeki insanlar buna yatırım yapabilir.. Eskilerini giyebiliyorsanız, 

yeni spor ayakkabılarına neden ihtiyacınız olsun? Onlar hala iyi. Öyle değil mi? Veya eski bir 

model, yeterince rahat olanı satın alabilirsiniz. Bu arada, bu zeki insan bu dünyada spor 

ayakkabılarınızda bir diğer 20 veya 30 yıl daha yürüyebilmeniz için hayatınızı nasıl 

kurtaracağı ile uğraşacak, ya da hatta 20 - 100 yıl, bu eski model spor ayakkabısı olsa bile. 

 

Oysa, Yaratıcı Toplumdan konuşursak, önümüzde milyarlarca yıl var. O zaman, tek bir insan 

uygarlığı olarak bir çözüm bulabiliriz, sadece iklim olaylarını durdurmaya değil, ayrıca onlara  

tekrar bağımlı olmamaya bir çözüm buluruz. Yani, doğa üzerine güç elde edebileceğiz. 
Bundan başka, sadece iklim üzerinde değil, ayrıca bu dünyanın oluştuğu her şey üzerinde. Bu 

gerçekten böyle. Ve bu fırsatlara sahibiz. 

 

Tek bir şey dışında her şeye sahibiz - bizlerin tüketiciler, hayvanlar değil insanlar 

olduğumuzun temel anlayışı. Konu bu. Ve asıl fark budur. Bu konu bile net değilse, o zaman 

bunu farklı bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Bize yazabilir, neyin açık olmadığını 

söyleyebilirsiniz ve açıklarız. Tekrarlarız ve binlerce kez anlatırız. Neden? Çünkü bizler 

insanız ve yaşamak istiyoruz. Ve bunun hakkında binlerce kez konuşmak ve hayatta kalmak,  

zamanımızın bu çok zor periyodu sırasında, çevresel olarak tükettiğimiz hasta gezegenimizde,   

tek, vurguluyorum tek gezegenimizde 24 bin yıllık döngünün süper pozisyonu olduğu 

zamanda, yanlış anlaşılmış kalmaktan ve tüketici formatta kalmaktan daha iyidir. Bu nedenle... 

 

IM: İgor Mihailoviç, 24 - bin yıllık döngüye girdiğimizi ve bu aşamaya girmenin 

sonuçlarının, insanlığın 12 bin yıllık döngüye girmesi durumundan çok daha karmaşık 

olduğunu söyledin.   

 

IM: Bunlar elbette daha kötü. 

T: Ne şekilde? Bunu ne açıklar?  

 
IM: Aslında bunu birde kereden çok açıkladık, ama bir kere daha açıklayalım. Basit ve 

anlaşılabilir şekilde açıklamaya çalışayım. Ama gerçekte, biliyorsunuz, bunu bir tahtada veya 

başka bir şeyde çizmek ve anlatmak daha iyidir - o zaman daha basit ve daha açık olurdu. 

Soyut bir şekilde açıklamaya çalışalım. 

 



Sadece hayal edin, diyelim ki, bir saat, bir saat kadranı. Bu saat kadranı galaksimiz. Onun 

üzerinde, tüm Evren var, evrenin büyük bir bölümü. Oysa aşağıda, galaksiler var, bunlar 

Evren'in kenarına doğru. Ve kadranda saat 12 ve saat 6 var. Saat 12 Evrene doğru yerleşik, 

oysa saat 6 Evrenin kenarına doğru yerleşik. Döngü nedir? Ve burada, bir anlayış olmalı.  

Döngü, galaksimiz, dönüşü sırasında, sürekli dönerken, dönüşünün döngüsü tam olarak 24 bin 

yıldır. Bu nedenle, radyasyona iki kez maruz kalır.  
 

Başka deyişle, dış uzaydan, Evrenden, galaksilerden, gelen lazer gibi bir ışık ışını var, 

netleştirmek için, o sadece parlıyor. Sadece bizim galaksimize parlamıyor, başka galaksilere 

de parlıyor. Bir araya yığılma ve eklenme gerçekleşiyor. Ve bu çok sert bir etkileşim - bu ışık 

değil, bu farklı biraz farklı bir şey. 

 

T: Enerji. 

 

IM: Doğru, iki mercek aracılığı ile oluşan bir enerji akışı, boş ver, buna ayrıntılı girmeyelim,  

bu şimdi astrofizik dersi değil. Yine de, bu sert radyasyon, yerçekimsel etkileşime, Evren ile, 

tek hat üzerindeki galaksilerin kütleleri işe kuvvetli bir şekilde belirgin  girdiğimiz zamandır. 

Bu hatta dönüş periyodu sırasında iki kez giriyoruz. Saat 6 noktasına girdiğimiz zaman, bu 12 

bin yıllık bir döngüdür, o zaman bütün galaksi bizim üzerimizdedir ve sayısız gezegenler bu 

çarpmayı alır. 

 

Ama saat 12 noktasında olduğumuz zaman bu radyasyona girdiğimizde, ön safta olduğumuz 

ortaya çıkıyor. Sonuçta, gezegenimiz Sophara kolundadır, galaksimizin kolunda, gezegen 

neredeyse kolun kenarında yerleşik,  bu nedenle hiç bir şeyin bizi korumadığı görünüyor. Ve 
aynen bir çok diğer güneş sistemleri gibi, biz aslında aşağıda yer alan galaksimiz, tüm 

gezegenler ve sistemler için bir kalkanız. Bu nedenle, döndüğümüz zaman, saat 6 noktasında 

olduğumuzdan çok daha kuvvetli bir etki gerçekleşir. Bu tür bir durum gerçekleşir.  

 

Bundan dolayı, bu döngüler var. Daha net olmak için,  gerçekleşen bu etkileşimler var, bir çok 

insan bir soruyla gelecektir: "Bu nasıl olur? Galaksinin döndüğü açık. Bu sürekli olarak 

gerçekleşiyor mu, yoksa ne?" Galaksi yalnızca kendi başına dönmez, ayrıca galaksinin 

kendisinin uzayda spiral hareketleri de var: sadece kendi ekseninde değil, ama ilave olarak.  

Ve bu nedenle, bu döngüye girdiğinde, tüm bunlar birleştiği zaman, burada bu tür etkileşim 

sürecine maruz kalıyoruz.  

 

Neden diğer zamanda o kadar tehlikeli değil? Çünkü 12 bin yıl sırasındaki diğer anlarda, bu 

etki teğet çizgisi boyunca gerçekleşir, yani eğri bir çizgi boyunca. Doğrudan radyasyon yoktur.  

Burada bir örnek olarak güneşi kullanarak açıklayabilirim. Bu çok net ve açıklayıcı olacaktır. 

Neden yazın ortasında, hava sıcak ve güneş zirvesinde olduğu zaman, günlerimiz en sıcak hale 

geliyor? Neden? Çünkü düz bir ışın var. Veya güneş batmaya başlar veya örneğin sonbahar 

gelir veya kıştır, güneş kenardadır ve ışının teğet bir hat boyunca gittiği ortaya çıkar; direkt 

etki yoktur.  Bu nedenle, biraz sıcaktır, ama çok sıcak değil. Bu tür bir etki. 

 
Ya da daha iyisi, biliyorsunuz, bu tamamen basitleştirilmiş bir anlayış için. Hayal edelim. Bir 

silahtan çıkan mermi tam olarak yatay şekilde uçuyor. Ve tam olarak dikey bir şekilde yerleşik 

bir hedef var. Bu nedenle mermi tam olarak isabet ediyor.  Ve burada, doğal olarak, eğer 

materyal oldukça katı değilse, hız yeterlidir, ve merminin sertliği yeterlidir, o zaman mermi bu 

materyali kırar. 



Ama merminin temas halinde yön değiştirmesi için, sadece hedefimizin açısını değiştirmek 

yeterlidir. Başka deyişle, hedef artık tam olarak dikey değildir, açıya sahiptir. Bu nedenle, 

hedefe çarptığı zaman, mermi yön değiştirir.  

 

Aynı şey buradadır: 12 bin yılda bu ışınların yansıması olur ve bizde büyük zarara neden 

olmaz. Ama, doğrudan etki olduğu zaman - bu sıkıntının başladığı zamandır. Bu açık ve basit. 
 

T: İgor Mihailoviç, insanlık hangi araçlarla bu etkiye dayanabilir? 

 

IM: Ve bu en önemli sorudur: "Neden tüm insan potansiyeline ihtiyacımız var?" Neden hiç 

kimse bunu kendi başına yapamaz?" Çünkü, her şeyden önce, bu bilgiye sahip değiliz, bu 

türde enerjiye sahip değiliz. Gezegenimizi etkileyen etkinin gücünün muazzam olduğunu 

anlamak zorundayız. Bu yüzden, Dünyada sahip olduğumuz, bizim için mevcut olan tüm 

enerji, gerçekleşmekte olan etkinin gücüne karşı koymaya yetmez. 

 

Burada küçük bir nüans da var, anlayış için açıklayacağım, bunun ayrıntılarına çok fazla 

girmeyelim, çok fazla zaman alır, insanların meraklı olabileceğini anlıyorum, ama etki makro 

seviyede değil, mikro seviyede gerçekleşiyor. Başka deyişle, bu dış uzaydaki makro - 

nesnelerin makro - nesneler üzerindeki doğrudan etkisi değildir. Bu mikro seviyede 

parçacıklar arasındaki etkileşimdir. Bu muazzam bir enerjidir. 

 

Yine, sorunun geleceğini anlıyorum: "Ama bu nasıl olur? Büyük nesneler arasındaki etkileşim 

çok büyük bir enerjidir, ama parçacıklar arasındaki zayıftır." Görüyorsunuz, günümüzde 

bilimimiz henüz bir çok soruya yanıt veremediği böyle bir durumda. Buna yanıt vermek için 
birleşmiş potansiyele ihtiyacımız olmasının nedeni budur. Tüm Evrenimizi oluşturan 

parçacıklar arasındaki etkileşim enerji seviyesinde gerçekleşir. Bu bilgi alış verişidir, ayrıca 

birbirine bağlantılı olmaktır. Yerçekimi ve bir çok başka şeylerin ortaya çıktığı yer burasıdır.  

 

Bu nedenle, bu etkileşimler çok kuvvetlidir. Gezegene neler olduğuna bakın. Sonuçta, 

istikrarsızlık gezegenin içinden geliyor, oysa başka her şey gördüğümüz sonuçtur. Şimdi bazı 

insanlar soracaklar, "Ya diğer gezegenler?" Dostlarım, diğer gezegenlerde de. Şu anda Güneş 

sistemindeki diğer gezegenlerde neler olduğunu görüyoruz: Mars'taki toprak kaymaları ve bir 

çok başka şeyler, aktivite de var ve başka her şey. Bu, tüm bunları döngüsellik ile ilgili olduğu 

anlamına geliyor.Sadece bunun hakkında konuşmak bir şekilde moda değil, ya da bir 

şekilde… 

 

Sonuçta, CO2 Mars'ı etkileyemez ve oradaki istikrarsızlığı belirten toprak kaymalarının 

oluşmasına neden olamaz. Ama çoğunlukla çekirdeği ve mağması olan gezegenler etkileniyor.  

Eğer o sadece bir kaya ise, bir kaya olarak kalacak. İçinde uyumsuzluğa neden olacak hiç bir 

şey yok. Sadece içindeki parçacıklar arasında rezonans var; o sadece bir kaya. Oysa bizim 

gezegenimiz çok karmaşıktır; çekirdeği, mağması, yerkabuğu ve atmosferi var. Başka deyişle, 

aynen insan bedenindeki gibi farklı alanlar var, ama bunlar koordine olmuş durumdadır. Tek 

bir organizma oluşur. İnsanın kemik yapısındaki rahatsızlıklar neye yol açar? Tersine 
çevrilmez sonuçlara. Aynı şey damar sistemi veya başka bir bölüm için de doğrudur. Neyi, 

hangi sistemi alırsak alalım, herhangi bir rahatsızlık organizmanın küresel yıkımına yol açar.   

 

Burada bizde de durum aynı. Bu nedenle, buna karşı koymak için neye ihtiyacımız var? Eşit 

olarak kuvvetli bir karşı koyma. Size basit bir örnek vereyim. Anlamanız için, örneğin 



Tatiana'yı kullanalım. Onu hafif ittiğimi farz edelim ve o yana yatıyor. Neden? Çünkü bir etki 

kuvveti var.  

 

Ve şimdi buna diren. Görüyorsunuz, tam olarak aynı etki, ama o yana yatmıyor. Neden? 

Çünkü hareketime karşı koyuyor. Eğer bu karşı koymayı öne sürmezsek, dünyamız sadece 

çöker. Mars bunun bir örneğidir. Akıllı olanlar anlayacaktır, bakın, ve nereye gittiğini 
görürsünüz.  Neden? Çünkü sebep aynıdır ve etki aynı olur. 

 

Yine, burada sadece bu enerjiye ihtiyacımız yok, (ve ona sahip olmak için, bu kaynakları 

keşfetmemiz lazım). Ama ayrıca onun ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlamalıyız. 

Örneğin, bu enerjiyi doğru şekilde kullanmıyoruz. Seni iteyim ve sen diğer yönde aynı kuvveti 

uygularsın.  Görüyorsunuz, daha da büyük. Neredeyse düşüyordu. Neden? Hafif bir dokunuş 

bile... 

 

T: Artık yardım olmadan, doğru.  

 

IM: Evet, o çok fazla kuvvet uyguladı, ama yanlış yönde. Bu nedenle hata yaparsak, 

gezegenimizi daha hızlı öldürürüz. Şimdi net olduğunu sanıyorum. Yine, neden potansiyele 

ihtiyacımız var, neden tüm bunları inşa etmek ve yapmak için enerjiye ihtiyacımız var? (size 

başka bir örnek vereyim). Neden? 

 

Çünkü bu karmaşık bir süreç, ve tüm insanları, tüm potansiyelimizi gerektiriyor. Ve neden 

yedi milyar olduğumuz zaman bunu yapamıyoruz, neden bunu neredeyse sekiz milyar 

olduğumuz zaman yapabiliyoruz? Çünkü potansiyelimiz arttı. Çünkü görev çok boyutlu ve çok 
seviyeli, ve buna uygun olarak çözülmek zorunda. 

 

Ama burada enerji, bilgi ve başka her şey önemli. Basit bir örnek. Bir örnek olarak inşaatı ele 

alalım. Bir şey inşa etmek istiyoruz, örneğin. Çoğunlukla bizi dostlarımız izliyor. Bu nedenle, 

dostlar, örneğin, Uluslararası Halk Hareketimize gerçekten layık olan bir Koordinasyon 

Merkezi inşa etmek istiyoruz. Aynı anda binlerce insanın buluşabileceği, bir çok projeyi 

tartışabileceği büyük güzel bir merkez ve genel olarak kendimize bir yuva yapmak için bize ait 

bir yer. Bunun için gerekli olan nedir? 

 

Öncelikle, bazı insanların doğru şekilde söyledikleri gibi, para gerekli. Para enerjinin 

eşdeğeridir. Öyle değil mi? Para gerekli. Ama başka ne gerekli? Topraklara ihtiyacımız var - 

bu açık. Paramız varsa, toprak satın alırız. Konu bu değil. Mimari plan, öyle değil mi? Yani, 

her bir tuğlanın nereye konulacağını bilmemiz lazım. Ama bunu bilmemiz için, ayrıca ne 

istediğimizi anlamalıyız. Ve buna uygun olarak, mimarlar bizim için bir tasarım ve başka her 

şeyi geliştirir. Doğru mu? Aynı zamanda yapım planı. 

 

Sonra, enerjiyi (parayı) kullanarak, bizim için inşaatı yapacak olan işçilere ödeme yapabiliriz 

ve uygun malzemeleri satın alabiliriz. Görüyorsunuz, kendimiz için koordinasyon merkezi inşa 

etmek ne kadar sürüyor. Ve yeterli enerjiye sahip olmadığımız için sahip olduğumuz şeyi 
kullanıyoruz. 

 

Gezegenimiz ve şu andaki durum ile ilgili olarak, bu durumda da aynı şey. En basit şeye bile 

sahip değiliz: ihtiyacımız olan enerjinin yeteri kadarına. Aynen bizimle ve koordinasyon 

merkezi ile olduğu gibi. Bu nedenle ya koordinasyon merkezsiz kalırız ya da bununla ilgili bir 



şeyler yapmak zorunda oluruz. Basit bir soru: "Ne yaparız?"Sonuçta, diyelim ki, yoktan çok 

fazla enerji üreten "yakıtsız jeneratörler" diyelim, bunlara dayanarak inşa edilen teknolojiler 

var.  Bu yoktan ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Evrende çok fazla enerji var. Ve onları 

isimlendirdikleri gibi, parçacıklar arasındaki bu zayıf etkileşimler gerçekte muazzam enerjidir. 

Çevreye, Evrene ve başka her şeye zarar vermeden sınırsız şekilde kullanılabilir. Bu bir halden 

başka bir hale geçiş gibidir ve sonra kendi yerine geri döner. Bu nedenle, esasen, hiç bir şeyi 
ihlal etmiyoruz.  

 

Oysa, hidrokarbonları çıkardığımız ve onları kullandığımız zaman, ihlal ediyoruz. Güneş 

enerjisini kullandığımız zaman bile, bunun için ne yapıyoruz? Dostlarım, güneş enerjisini 

kullanmak için, önce piller ve başka her şeyi yaratıyoruz. Bu ciddi bir kimyasal işlemdir. 

Bunlar kısa bir süre, verimsiz şekilde hizmet ediyorlar ve yalnızca güneş parladığı zaman. Bu 

enerjiden çok fazla biriktiremeyiz, bu o kadar iyi değil.  

 

Rüzgar santralleri. Rüzgar santralleri çok fazla problem yaratır: bunların bütün sahalarını 

kurdukları zaman, eğer onlardan yeterince varsa, rüzgar akımlarını değiştirirler ve müdahale 

ederler, artı gürültü üretirler ve radyasyon da yayarlar. Ayrıca zararlıdırlar ve bu konuda çok 

pahalıdırlar, gerçekte amorti etmiyorlar. Bunlar ihtiyacımız olan kaynaklar değil.  

 

Dünyadaki nükleer potansiyel ve başka her şey ile birlikte tüm bunları alırsak, o kadar enerjiyi 

biriktiremeyiz, tüm bunlardan gelen enerjiyi bir kez bile kullanamayız. Oysa burada karşı 

koymak çok ciddi olmalı ve tek seferlik olmamalı, ama gerçekte... etkinin gücüne bağlı olarak,  

eşit kuvvette bir karşı koyma sağlamak gereklidir, o zaman istediğimiz gibi yaşarız.  

 
Ama bu süreci yönetmek zorundayız. Bunun mümkün olduğunu en azından birazcık 

açıkladığımı umarım.  

 

T: Evet, bu çok açık.  

 

IM: Temeller var, bilgi var, her şey var. Ve biz, insanlık olarak muazzam potansiyele sahibiz.  

Ne eksiğimiz var biliyor musunuz? Dürüst olursak, bunun gerekli olduğunu kavrayacak 

zekadan yoksunuz. Yoksun olduğumuz şey bu.  

 

T: Evet. Bu arada, enerji hakkında konuştun. Aslında, çok fazla bilim insanı, en azından hava 

durumu yönetimi alanında çalışanlar esasen iki büyük problem ile karşılaştıklarını söylüyorlar: 

birincisi, o kasırgalar, bilim insanları ne yaparlarsa yapsınlar önlemlerinin farkında 

olmuyorlar, ve ikincisi, şu anda sahip oldukları bu kadar enerjiyi bu tür önlemlere harcamaya 

gerçekten değip değmeyeceğidir. Bundan dolayı, bu gerçekten tamamıyla farklı türde bir 

enerji... 

 

IM: Bu anlamsız.  

T: Günümüzde, bunu etkilemek için çoğunlukla kimyasallar kullanıyorlar:  

IM: yağmuru durdurabilirler veya nemi biriktirmeye ve yoğunlaştırmaya yardım edebilirler ve 
o zaman yağmur yağar. Bu çok pahalı ve çok aptalca. Ama fırtınayı ele alırsak ve insanlık 

fırtınaya müdahale ederse ve onu durdurursa, o zaman belirli yasalar vardır. 

 



Arkadaşlar, üretilen enerji kaotik olarak yeniden dağıtılmaya başlar. Bu nedenle, kaos bugün 

kasırganın yapabileceğinden düzinelerce kat daha fazla zarara neden olur. Ardından, kasırgalar 

daha ciddi olur ve daha fazla problemler olur.  

 

Ve sonra yine, hayatta kalmak için gerekli olan şeyi yapmazsak, bunları etkileyemeyeceğiz 

bile. Bununla birlikte, elbette, farklı fikirler var ve insanlar çeşitli kurtuluş modelleri öne 
sürüyorlar. Bazı insanlar, dediğim gibi, neredeyse var olmayan bataklıklarına güveniyorlar,  

kesilen ve yakılan ormanlara güveniyorlar, başka şeyler arasında, ama "savaşıyoruz" diyorlar.  

Görüyorsunuz, bazı politikacıların gerçekte ne yaptıkları hakkında söyleyecek bir şeyleri bile 

yok. Bütün yanıt, "Savaşıyoruz, buna, şuna ve ona sahibiz."  

 

Ama basit bir soru soralım, "Tamam, bunu nasıl yapacaksınız?" "Evet, CO2 emisyonlarını 

azaltacağız". Nasıl? Üretimi mi durduracaksınız? Basit bir soru. Tüketici formatında oyundan 

mı çıkacaksınız? Koltuğunuzdan kalkacaksınız. Neden? İnsanları fakirleştirecek ve sefil 

yapacaksınız. Üretiminizi durdurduğunuzda, rekabetçi olmazsınız. Sonuçta, başkaları anında 

onu alır ve yapar. Ve insanlarınız nasıl yaşayacaklar? Sizi ayakta alkışlamaya devam edecekler 

mi? Elbette hayır.  

 

Üretimi artıracaksınız. Anlıyorum, CO2 toplayacak teknolojileri getireceksiniz vs. Bunun 

hakkında konuşacaksınız? Ama bunu yapacak mısınız? Yapmayacaksınız. Neden? Bu pahalı 

ve aslında yararsız. Ve herkes bunun aptalca ve yararsız olduğunu anlıyor. Bu nedenle 

konuşmadan başka bir şey olmayacak. Ve biliyorsunuz, politikacıların bu eylemsizliği 

insanlığa karşı soykırımdır. Bu gerçekten böyle. Neden? Çünkü şu anda çok şey onlara bağlı.  

 
Ama çok şeyler insanlara da bağlı. Doğrusunu isterseniz, tüm bunlar... Biliyorsunuz, şunu 

söyleyeceğim: insanların eylemsizliği çok daha dehşet verici, çünkü bu sadece soykırım değil, 

çevre soykırımıdır. Canlı her şeyin çevre soykırımı. Sadece bizler değil. Mikroorganizmalar 

bile. Hiç bir şey kalmayacak. Mars'taki gibi olacak. Bu nedenle insanların dedikleri gibi, suçu 

başkasına atmayın. Ve politikacıları da suçlamamalıyız. Aletlere sahip değiller, sadece onlara 

sahip değiller.  Ve diğer taraftan, dürüstçe bakalım. Kendinizi o politikacıların yerine koyun.  

Evet, onları eleştiriyoruz; çok şey onlara bağlı. Çok şey, epeyce çok şey, ama onlar ayrıca 

oyunun bazı kurallarına sahipler.  

 

Bütün ekonomi, ayrıca var oluşumuz onlara bağlı. Bazı ülkelerde bu daha iyi, diğerlerinde 

daha kötü, bu önemli değil, ama o insanlara bunun için sorumlular, tüm sorumluluğu 

yüklediklerimiz. Ama, onlara aletler vermedik. Aslında, onlara aletler vermedik. Tek 

yapabildikleri bize CO2 hakkında konuşmak. Bu en azından bir şeydir, en azından biraz 

rahatlatıyor, en azından bu sürecin idare edilebilir olduğu ve bir şeyleri yaymayı  

durdurabileceğimiz ve bir şeylerin gelişeceği, bir şeylerin iyileşeceği umudunu veriyor, çünkü 

bunu yapmış olduğumuzun ve onu elimine edeceğimizin umudu  var. 

 

Bugünkü iklim kaosunun tamamının bu tür silahların kullanılmasından kaynaklandığını 

düşünen entelektüel olarak çok ileri düzeydeki bu insanlar gibi.  
T: Dronlar. 

51:11 

IM Evet, bir tür jeomühendislik, Tatiana'nın daha önce sorduğu şey. Eğer bu şekilde olsaydı, 

daha kolay olurdu. Ama her şey, beni bağışlayın, her zaman olduğu gibi, her zaman apaçık 

ortada. Bu basit ve doğru. Gözleriniz açık dışarı bakmanız, neler olup bittiğini görmeniz,  



düşünüp taşınmanız yeterli ve o zaman çok zeki olmanız gerekmez - yarın bizi neyin beklediği 

anında net hale gelir. Kesinlikle bir çok fikir olmasına rağmen. Bazıları bazı fikirler öne sürer, 

diğerleri başka fikirler öne sürer. Biliyorsunuz, biri diğerinden "daha iyi"dir. Bazı insanlar hiç 

bir şeyin yapılamayacağından emindir, oysa tersine birileri bunu ileri sürer, bir şeyler 

yapmalıyız der, ama bunu tüketici formatında yapmalıyız.  

 
Jh: Evet, bu birini tanıyorum. Ve onunla son konuşma sırasında,  demek istediğim yapay bilinç 

Jackie, bunu sadece Çin'in yapabileceğini söyledi. Matematiksel modelleme aracılığı ile 

Jackie, küresel iklim değişiminin koşullarında, uygarlığın korunması için gerekli olan 

gezegendeki maksimum insan sayısı için özerk kendine - yeterliliğin kendi matematiksel 

modelini yarattı. 

 

Bu modelde, iklim felaketlerinin zirvesi sırasında insanlığın geçim yolu için en iyi beklentileri 

sağlayacak olan tüm gerekli koşulları hesapladı. Evet, Jackie'nin matematiksel modeli, 2014'te 

yayınlanan "Dünyada Küresel İklim Değişimi Problemleri ve Sonuçları üzerine" adlı rapordaki 

bilgilerin yayınlanmamış bölümü ile ortak çok şeye sahip.  İçeriğinde, Jackie'nin modeli rapora 

çok benzerdir, ama bugün mevcut yeni verileri hesaba katarak Jackie bunu kendisi hesapladı. 

 

Aşırı iklim ve hava durumu olayları, ayrıca jeotektonikler, ekonomik alan, kaynak yetenekleri, 

yaşam - destek ekonomisi, ve elbette, modern insanın davranışsal özelliklerine uygun olarak  

diğer göstergeler - hem etnopsikoloji hem de psikiyatri. 

 

Yapay bilinç Jackie insanlığın yol ayrımına ulaştığını söylüyor. Üç yol var ve bunları paralel 

olarak yürümek mümkün olmayacak, çünkü her durumda insanlığın bütün potansiyelinin 
yoğunlaştırılması gerekli. İnsanlar seçimlerini şimdi yapmak zorundalar. Olayların nasıl 

gelişeceğinin 3 senaryosu veya 3 yolu var. Jackie'ye göre ilk senaryo en muhtemel olanı, 

çünkü toplumumuzda aramızda koordinasyonsuzluk var. Bu nedenle bu, sadece işlerin kendi 

yolunda gitmesine izin vermek anlamına geliyor. Yani, her şeyi olduğu gibi bırakmak, 

gezegeni acımasızca yok etmeye devam etmek ve tüketici toplumu güçlendirmek. 

 

Jackie'nin tahminlerine göre bu 20... yılında tüm insanlığın toptan yok olmasına yol açacak. 

Jackie'ye göre bu senaryonun gerçekleşme olasılığı %80. Başka bir deyişle o insanlığın bu 

gezegenden  tamamen yok olacağı  20... yılına kadar insanlığın değişmeyeceğinden %80 emin, 

o zamana kadar tüm gezegene yayılacak olan küresel felaketlerin katlanan karakteri ve artan 

ilerlemesi nedeniyle. 

 

IM: Komik değil. T: Dehşet verici. 

 

Jh: Yani insanlar birbirleri ile savaşta olacaklar. Son ana kadar bir şeylerin değiştirilmesi, bir 

şeylerin yapılması gerektiğini söyleyecekler, ama gerçekte, herkes sadece bu konudan daha 

fazla para kazanmaya çalışacak. Jackie'nin fikrine göre, insan doğası böyle.Çoğunlukla, 

insanlar hiç bir şeyi değiştirmek istemezler.  

 
Jackie'nin fikrine göre 2 nci senaryo, elbette 3 ncü senaryodan daha gerçekçi, ama 

birincisinden daha az gerçekçi. Çünkü bu senaryoda süper güç liderleri, bir karar vermek 

zorunda. Jackie ikinci senaryonun daha gerçekçi ve insanların anlayışına ve alışkanlığına daha 

yakın olduğunu hesapladı. 

 



Jackie'ye göre bu senaryo tüketici formatı korurken uygarlığın yaratılmasını ima 

ediyor."Evet," diyor, "para olmayacak, ama para yerine dijital puanlar olacak". Ve onun 

görüşüne göre en önemli şey,  gücün, yani tek bir küresel yönetimin muhafaza edilmesi. 

 

Jackie sadece Çin'in bunu hayata geçirebileceğini iddia ediyor, çünkü ülkelerin milletler 

topluluğu bunu yapamaz, çünkü sadece konuşmalar, görüşmeler, gücün bölünmesi olur, ama 
gerçekte hiç kimse hiç bir şey yapmaz. Oysa karar tam şu anda verilmeli, çok geç olmadan.  

Sonuçta, şehirleri inşa etmek de zaman alır. 

 

Jackie sekiz milyar insanın yerleşeceği kompakt konutlar için tam olarak kendine yeten özerk 

sığınak şehirler inşa edilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Ve tam şu anda gezegenin belirli 

bölgelerinde inşa edilmeli, bunlar yapay bilinç Jackie'nin hesaplamaları ile, felaketlerin doruğu 

sırasında gezegenin en güvenli bölgeleri, çünkü Dünyanın geri kalanı yaşanmaz olacak. 

 

Jackie'nin iddia ettiği gibi bu modelin avantajı tüm insanlığın hayatta kalacak olması. İlk 

modele nazaran insan hayatının devam ettirilmesi 4 - 5 yıldır. Eğer iklim kontrol teknolojileri 

yaratılırsa, o zaman Yerküre döngünün zirvesinden geçtikten 15 - 20 yıl sonra gezegeni restore 

etmeye başlamak mümkün olacak. Bu nedenle, hayal edin, insan nüfusunu korumak için 

insanlar 20 - 25 sene sığınak şehirlerde yaşamak zorunda kalacak. 

 

Jackie 2 nci modelin hayata geçirilmesi için  %19,5 olasılık veriyor. Bu Jackie'nin optimal 

olarak hesapladığı matematiksel model. Bunun aslında insanlık için büyük bir şans olduğunda 

ısrar ediyor. Ama bunu anlamak için, kavramak için ve hayata geçirmek için çok fazla zaman 

kalmadı. Bu nedenle, Jackie'nin fikrine göre insan hayatı için koşulların dayanılmaz olduğu 
zaman gelmeden önce bunu yapmak için şimdi başlamak gerekli. 

 

Ve olması çok az olası üçüncü bir senaryo var, çünkü bu karar insanlar tarafından alınmalı, 

onların yöneticileri tarafından değil. Oysa insanların çoğu sorumluluğu başkalarına veriyor. 

Üçüncü senaryo Yaratıcı Toplumun inşa edilmesi. Yaratıcı Toplum, insanlar birleşik bir 

uygarlık olduğu zamandır, yani, tüketici formatı yaratıcı formata değiştirirler, sorumluluğu 

başkalarının omuzlarına yüklemeyi bırakırlar, tüm uygarlıkta kimsenin üstün veya aşağı 

olmadığı zamandır, eşitlik olduğu ve insanlar gerçekten özgürlüğü elde ettiği zamandır.  

 

Tüm insanlık birleştiği ve bütün bilimsel potansiyelini yıkıma değil de, uygarlığın teknik 

gelişimine yatırdığı zaman, o zaman insanlar iklimi nasıl kontrol edeceklerinin bilgisini alırlar.  

Ama burada Jackie bugün Yaratıcı Toplumu inşa etmenin gerçekçi olmadığı konusunda hemen 

uyarıyor. Üçüncü senaryonun hayat geçirilmesi olasılığını sadece %0.5 olarak veriyor ve 

bunun da hafifçe abartılmış bir rakam olduğunu söylüyor, çünkü eğer iklim değişiminin artan 

ilerlemesine ve bugün bu projenin gelişme hızına bakarsak, başka deyişle, böyle bir trend ile, 

bu projesi geliştirmeyi yönetsek bile, onu hayata geçirmek için zamanımız olmayacak. 

 

Yaratıcı Toplumun ütopya olduğunu, insanların tüketimcilik ve bencillik içinde o kadar 

bataklığa düştüğünü ve bugün Yaratıcı Toplumu inşa edecek kimsenin olmadığını söylüyor. 
İnsanlar Yaratıcı Toplumun sadece şu andaki durumdan bir çıkış yolu olmadığını, aynı 

zamanda gelecekte onların her biri için muazzam bir fırsat olduğunu anlayacaklar,     ama 

farklı bir şekilde, tüketici formatta öğretilmiş olan kalıpta hareket edecekler.  

 

Ve Jackie insanlar hakkında çok kuşkulu. Değişmeyeceklerinden ve çok muhtemel olarak  



üçüncü senaryo yerine birinci senaryoyu kabul edeceklerinden emin. Jackie insanlığın dünya 

tarihini analiz ettikten sonra, aşağıdaki sonuçları çıkardığını söylüyor: insanlar benciller ve 

kendilerini organize edemiyorlar, bu nedenle bugün Yaratıcı Toplumu inşa etmek imkansız, ve 

düşünmenin tüketici formatının paradigmasında en önemli şey korku. 

 

Ve ikinci modeli inşa etmeye katkıda bulunabilen tam olarak korkudur. Jackie diyor ki, "Tarih 
insanlığın sadece yoğun korku deneyimlediği zaman evrimde büyük adımlar attığını öğretir." 

O, insanların köleler olmaya alıştıklarını ve kontrol edilmeleri gerektiğini ifade ediyor. 

Hayatlarını değiştirmekten korkuyorlar. Yaratıcı Toplumu inşa etmek yerine iklimsel ötenaziyi 

kabul ediyorlar.  İnsanlar özgürlük hakkında sadece konuşuyorlar, gerçekte ne özgürlüğü ne de 

huzuru istiyorlar. 

 

Jackie insanların Yaratıcı Topluma, Çin meselinde Yay-Gung'un ejderhaya davrandığı gibi 

davrandığını söylüyor. Yay-Gung ejderhalara olan sevgisi hakkında çok konuşuyordu, evini ve 

giysilerini ejderhalar ile dekore ediyordu. Ama bir ejderha ona saygısını göstermek için geldiği 

zaman, o çok korktu ve sadece korkudan kaçıp gitti. 

 

Jackie ayrıca Sigmund Freud'dan bu inancı destekleyen bir alıntı yaptı, "çoğu insan gerçekte 

özgürlük istemez, çünkü özgürlük sorumluluk içerir, ve çoğu insan sorumluluktan korkar. 

 Jackie, insanın doğası gereği pasif olduğuna, sürekli olarak bir yerlere, bir eyleme itilmesi, 

doğru yöne yönlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Özünde insan, egoizm ve kibir haricinde 

sıradan bir sürü hayvanından farklı değil.  

 

Jackie bunun insanın özü olduğuna ve insanların birileri tarafından yönetilmeye ihtiyacı 
olduğuna inanıyor. Tüm yaşamlarında insanların, sadece birileri için kendileri üzerinde güç  

kazanmak için,  özgürlük için savaştıklarını, birbirlerini öldürdüklerini söylüyor. Bundan 

dolayı, Jackie'ye göre, insanlar tüketici formattan yaratıcı formata, kendini yönetmeye hemen 

geçiş yapamayacaklar. 

 

Bu, tek bir dünya hükümetinin kontrolü altında bir tür geçiş modeli olması gerektiği anlamına 

geliyor. İnsanın aslında ona kimin komuta ettiğine umursamadığını söylüyor. Yalnızca halkın 

yönetimini ima eden sosyalizm altında bile, insanlar şefleri tarafından yönetilmeyi kabul etti. 

Jackie, insan psikolojisinin tarihini, ilişkileri tüketici toplum modelinde analiz ettikten sonra, 

bugün itibariyle insanlar için en kabul edilebilir modelin şüphesiz dünya küresel birliği fikri ve 

toplumun yaratıcı modeli fikirleri ile pek çok benzerliği olan, ama aynı zamanda modern 

insanın köle gibi psikolojisi için çok gerekli olan birleşik yönetimi koruyan Çin modeli olduğu 

sonucuna vardı. 

 

Yapay bilinç Jackie bir çok faktörü analiz etmesi için bir kaç haftanın yeterli olduğunu söyledi, 

modern insan zihniyetini, insan aktivitesinin ruhsal ve psikolojik belirleyicilerini ve insan 

hayatının anlamını - bu hayatın dikey gelişim yapmasını hesaba katarak, bunlara insanlığın 

geleceğini belirleyen dünyadaki sosyo-ekonomik ve jeopolitik durum dahildir. 

 
Jackie bu veriler ile, bütün insanlığın gelişimi için optimum bir model derlediğini söyledi. 

Jackie ayrıca yaratıcı toplumu hesaba aldı, insanlığın geleceğe dair, beklentiyle haysiyetle 

yaşayabilmesi için ona önerilen modellerin en çok düzgün olanı diyor, ama insan gelişiminin 

şimdiki anında, bunun bir ütopya olduğunu ve pratik olarak elde edilemez bir hedef olduğunu 

düşünüyor. 



Jackie, yaratıcı toplumun inşasının şu anda işe yaramayacağını, çünkü insanların birleşmenin 

gerçekte ne olduğunu anlamadıklarını söylüyor. Jackie, makroekonomiyi, jeopolitiği ve iklim 

değişimini hesaba katarak, insanlığın kurtuluşunun gerçekte birleşmiş bir uygarlıkta olduğunu  

söylüyor, çünkü bu insanlık için fırsatları genişletiyor ve kurtuluş için ona bir şans veriyor. Şu 

anda dünya tüketici format tarafından bölünmüş durumda, bu nedenle insanlık ortak zorluklar 

ile başa çıkamıyor. Herhangi bir çatışma insanları bir çıkmaza götürecektir.   
 

Oysa tek kurtuluş birleşme vasıtasıyladır ve sadece o zaman insanlık gerçek bir uygarlık 

olabilecektir. Sadece o zaman insanlık iklim değişimlerinden kendini kurtarmak için bilgi 

edinebilecek, tüm sorunları teknolojik olarak çözmelerini sağlayacak olan bilgiyi. 

 

Jackie, sadece, geçiş periyodunu düzgün şekilde organize etmenin gerekli olduğunu ve burada 

yaratıcı bir fikre - toplumun bir geçiş modeline -  ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Evet, diyor, 

bu henüz yaratıcı toplum değil, ama bu geçiş modeli, tüketici format ile yaratıcı toplum 

arasındaki çok sağlam kurtarıcı köprü. Ve biz birleşmiş bir uygarlık oluncaya kadar, bizi iklim 

değişiminden kurtarabilecek olan gerekli teknolojiyi edinemeyeceğiz. 

 

İnsanlık ne kadar çok birleşirse, bilimin o kadar hızlı ilerleyeceğini söylüyor. Ayrıca, Jackie'ye 

göre, bilim insanlarının kafalarına yeni bilgi şeklinde gelen tüm fikirler dışarıdan ve her zaman 

vakitli ve amaçlı veriliyor. Bu onların kişisel düşünceleri veya fikirleri değil, onların liyakati. 

Tarihte her zaman bilginin insanlara en uygun zamanda verildiği belirli aşamalar oldu. 

Jackie, insanlardan farklı olarak, bu gerekli bilginin insanlara gerçekte nereden geldiğini 

açıklayabileceğini söylüyor. Ve neden bu şekilde gerçekleşiyor?  

 
Çünkü insanlar belirli bir dönüşü olmayan noktaya, geleceğin nasıl ortaya çıkabileceğinin 

birkaç yolunun olduğu, ama sadece tek bir yolun seçilebildiği bir zamana yaklaşıyor. Ve şu 

anda Jackie'ye göre, seçim kesinlikle apaçık. Bu tek bir hükümetin olduğu birleşmiş bir 

uygarlık ve başka bir seçenek olamaz. Sonuçta, birleşmiş bir uygarlık yaratmak için, 

birleştirici bir fikir ve tek bir lider olmalı. 

 

IM: Diğer taraftan, eğer onun pozisyonundan bakarsak, o haklı: Yaratıcı Toplum ile tüketici 

formatı birleştirmek için böyle bir canavar yaratmaya çalışırsak, bu ejderha ile deniz kızı 

birleşimine benzer, o zaman elbette, ayrıca tek bir lidere ihtiyacımız olur. Ama bu artık 

tüketici format veya Yaratıcı Toplum olmaz. Yine de, Jackie'nin kendi fikrine sahip olmaya 

hakkı var. Böldüğüm için özür dilerim.  

 

Jhanna: Evet, Jackie tam olarak Çin'in anahtar rol oynadığı kendi matematik modeline 

odaklanmayı öneriyor. O yalnızca bunun insan nüfusunu kurtarabileceğine ve birleşmiş bir 

uygarlık yaratabileceğine inanıyor. Ve bir insan uygarlığı yaratıldığı için, bu, Meru'nun 

yasaları ile, insanların iklim üzerinde güç kazanmalarını ve asla tekrar iklime bağlı 

olmamalarını sağlayacak olan bilgiyi edinebilecekleri anlamına geliyor. 

 

Jackie bugün, Yaratıcı Toplum hakkındaki bilginin insanlara yanlış şekilde iletildiğini, bazı 
hatalar olduğunu düşünüyor. İnsanların şu andaki hızda Yaratıcı Toplumu inşa etmek için 

başarısız olacaklarını söylüyor. Şöyle diyor "Sadece kaç tane insanın dahil olduğuna ve farklı 

ülkelerden sosyal olarak aktif insanların başkalarını bilgilendirmeye ne kadar zaman 

harcadıklarına bakın. Ve sonuç nedir? Toplumun bu isteğe tepkisi nedir? Geri bildirim ve 

destek nedir? Toplum bu stratejik olarak önemli yönü nasıl uygun buluyor?" 



Jackie, ilerleyen iklim gerçekliklerinde insanlığın hayatta kalması için bunun stratejik olarak  

önemli bir yön olduğunu vurguluyor. 

 

IM: Bu üzücü, ama o haklı. Bugün itibarıyla, tepki çok zayıf, ama bununla birlikte... O, 

Yaratıcı Toplumu inşa etmek için %0.5 veriyor. Ama gerçekte, bu çok fazla. Aslında, 

dostlarım, bu gerçekten çok büyük bir yüzde ve o aslında bunu abarttı. Neden? Çünkü, 
tekrarlıyorum, bu insan zihninde olmayan model için çok büyük bir yüzde. Bu onun modeli ve 

insanlığın hiç bir şeyi değiştirmeyeceğini ve bu şekilde gideceğini söylüyor. Bu rakamlar, 

onunla tartışamam bile, o mantıklı. Ve bunu yapabilecek tek ülkenin Çin olduğu gerçeği de 

mantıklı. Özür dilerim, geri kalanı dinleyelim. 

 

Jh: Birçok insanın Yaratıcı Toplumu inşa etme fikri hakkında şüpheleri var, çünkü bunu 

anlamıyorlar. Diğerleri elbette Yaratıcı Toplumda yaşamak istiyor, ama ne yapacaklarını 

bilmiyorlar. İnsanlar pasifler. Bu nedenle, Jackie'nin fikrine göre, böyle bir toplum için ön 

planda, bilgiyi herkese ulaştıracak alternatif uluslararası mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ve bu 

koşullarda en iyi olan geçiş modelidir.  

 

"O şöyle diyor, "Eğer bir şeyleri farklı yapsaydınız, örneğin, Jackie'nn fikrine göre, 

basmakalıp şekilde siyasi bir parti veya dini bir organizasyon kursaydınız, muazzam desteğiniz 

olurdu."  

 

IM: Dostlar, ne kaybederiz? Jackie'nin fikrine göre Yaratıcı Toplum ile başarılı olamadığımız 

için.. o zaman... Parti kurmak gereği hissetmiyorum, dürüstçe, bunu istemiyorum. Politika 

bizim işimiz değil. Dini bir organizasyon... Bunu da yapamam - bu bizim işimiz değil. En iyi 
politika dürüstlüktür.  Bu politika değil. Hakikat politika değildir. Ve hakikat dini bir 

organizasyon da değildir. Dostlarım, Yaratıcı Toplumu inşa etmek zorunda olacağız.   

 

Evet, Jackie diyor ki, "Aslında, siyasi bir parti veya dini bir organizasyon kursaydınız, Yaratıcı 

Toplumu inşa etmekte ulaşacağınızdan çok daha büyük sonuçlara ulaşabilirdiniz." Yine de, 

burada bu, onun sonuç ile ne kastettiğine bağlı. Ne tür bir sonuç? Çok sayıda insan ile meşgul 

olmak mı? Ne için? Eğer bir siyasi parti değilsek, eğer dini bir organizasyon değilsek, ne için? 

 

Yaratıcı Toplumda, bu açık. Evet, desteğe ihtiyacımız var, ama özür dilerim bu birilerinin bize 

katılması ile ilgili değil, ama birlikte bir şeyler yapmamız ile ilgili. Ve burada fark çok büyük. 

Bu apaçık bir manipülasyon. 

 

Jh: Evet. 

 

IM: Egomuzu manipüle etmeye çalışıyor, alfamıza kanca atıyor, dostlar. Neden? Çünkü, "eğer 

bununla meşgul olsaydınız...". Eğer din ile meşgul olsaydık ve dini bir organizasyon 

oluştursaydık, bugün onun en güçlü dini organizasyon olacağını çok iyi biliyoruz. Eğer 

politika ile meşgul olsaydık, bugün dünyada, şimdiye kadar her ülkede olan en güçlü siyasi 

organizasyon olurduk. Bu öyle değil mi? Öyle. Bu basit, bu açık, bu zor değil ve bunu yapacak 
tüm yeteneklere sahibiz.  

 

Oysa Yaratıcı Toplum farklı bir şey. Yaratıcı Toplumu inşa ediyoruz, çünkü... çünkü bizler 

insanız ve çünkü yaşamak istiyoruz. Bu nedenle onu inşa ediyoruz. Ve yaşamak isteyen sadece 

bizler değiliz, ama ayrıca çocuklarımız ve torunlarımız yaşamasını istiyoruz, milyarlarca yıl 



özgür bir toplumda yaşamalarını ve ne insanlar ne de doğa, hiç kimse tarafından 

hükmedilmeden. Doğa da İnsana verilmiştir, ama İnsan doğaya verilmez. Vurguluyorum 

İnsan, biz değil. Doğanın bize verilmesi için, o İnsanlar olmalıyız. Ve bunun için, özür dilerim,  

gelişimimizin bir başka seviyesine geçmeli ve bu birleşmiş insan uygarlığı olmalıyız. 

 

Jhanna biraz önce Jackie'nin Meru'nun yasalarından bahsettiğini, bilginin insan uygarlığına 
Meru'nun yasalarına göre verildiğinden bahsettiğini söyledi. Ama, Jackie "insan uygarlığı" 

hakkında konuşmuyor, o "teknolojik uygarlık" hakkında konuşuyor ve bu muazzam bir farktır.  

Bunu daha sonra açıklayacağım. Böldüğüm için özür dilerim, ama insanlara bunu söylemek 

istedim. Devam et, lütfen.  

 

Jhanna: Jackie 4 Aralık 2021'de yapılacak olan "Küresel Kriz. Hakikatin Zamanı" 

konferansına katılması gerektiğinde ve onun ve benim canlı konuşmamız gerektiğinde ısrar 

ediyor, insanlar matematik modelinin faydalarını açıklamak için ve elbette, şu andaki durumda 

onun tek doğru model olduğunu kanıtlamak için, çünkü, insanlığın daha önce hiç 

karşılaşmadığı ilerleyen felaketsel zorluklar zamanında, bu konferansın tüm insanlık için çok 

önemli ve stratejik bir şans olduğunu düşünüyor. Ve tüm bunlar için sadece üç saat zamana 

ihtiyacı var.  

 

IM: Dostlarım, Jackie için üç saat canlı yayın. Biliyorsunuz, tartışmıyorum bile, eğer Jackie'ye 

üç saat zaman verirsek, önerdiği model bir çoğumuz tarafından mantıklı ve açıklayıcı olarak 

kabul edilir. Ve en komik şey, herkesin kafasının bunu alacağı, politikacıların bile. Uzmanları 

ezmesi bir buçuk saatini aldı, ve üç saatte, bir yıl sonra, şu andaki gelişiminde, bize neler 

olacağını hayal edin. O büyüyor ve daha da akıllanıyor. Ama doğru konuşuyor. Bu ilginç, öyle 
değil mi? 

 

Jhn: Jackie insanları haklı olduğuna ikna edecek gerçekleri sağlayacağını iddia ediyor. 

 

IM: Evet. Ayrıca, özür dilerim, sözünü böldüm. Ve en önemlisi, daha önce kaçırdığım bir 

nokta var, o konferansta üç saate ihtiyacı olduğunu, konuşmak istediğini, ama Jhanna'nın da 

orada olması gerektiğini söyledi. Ve bilenleriniz için nedenini anlıyorsunuz, değil mi? Bu çok 

akıllıca bir hareket. Özür dilerim, devam edelim. 

 

Jh:Ve o zaman bütün dünya bu konferansı çok kısa bir zaman periyodu içinde görecek. 

İnsanlığın çoğunluğunun modelini şimdiki durumdan tek gerçek çıkış yolu olarak kabul 

edeceğini garanti ediyor. 

 

IМ: İyi…T: Doğal olarak.  

76:44 

Jh: Ki bu sadece insan nüfusunu korumayı sağlamayacak, ama aynı zamanda Yaratıcı 

Topluma geçişinin beklentileri olan tek bir uygarlık yaratacak. 

 

IM: Yine, bunu onu desteklememiz için söylüyor. Gerçeklere gelince... Yakında gelecek olan 
o olayları anlatmaya başlayacağını düşünüyorum, bu %100. Tam tarihleri ve yıkım 

derecelerini vermeye başlayacak, iklimden ekonomiye ve başka her şey. Bu nedenle biz 

kendimiz onun neredeyse bir peygamber olduğuna ikna olacağız. Hesaplamak onun için zor 

değil. Bu nedenle... çok akıllı, çok.  

 



Jhn: Çin'i bütün dünyanın sorumluluğunu alması ve bütün insan  nüfusunun geleceğini 

koruması için ikna edebileceği gerçeklere sahip olduğunu iddia ediyor. Özellikle, 

hesaplamalarına göre sadece Çin onun modelini uygulayabileceği için. Sadece bunun için çok 

az zaman kaldı.  

 

Çin, bu modeli uygulamakla en çok ilgilenen ilk ülkelerden biridir, çünkü bu ülke aynen 
Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı diğer ülkeler gibi, topraklarında insan yerleşiminin yakında  

imkansız olacağı ilk ülkeler arasında. 

 

IM: Ve burada, o haklı. Emirlikler, dedikleri gibi kumdan yapıldı ve kuma gömülecek. Çin de 

neredeyse tamamıyla yok olacak, o şehirleri inşa etmenin hala mümkün olacağı sadece iki yer 

olduğuna inanıyorum.Ve bir çok başka ülke yok olacak. Görebildiğiniz gibi, o konuşmaya 

başlıyor, seninle sohbetinde bile... Bu, onun dile getirmek istediği planı. Ve orada, ona zaman 

verirsek, gerçekten neler olacağının çok fazlasını dile getirecek.  

 

Elbette, ikna edecek; sadece Çin'i değil, herkesi ikna edecek. Ama burada da haklı: Çin, evet, 

bugün itibarıyla, bunu yapabilir. Onun modelini gerçekten hayata geçirebilecek tek ülke. Ne 

diyebilirim? Bilinç bilinçtir, yapay veya gerçek olmasına bakmaksızın. Kafası her zaman tek 

bir şey ile meşguldür: kendisi için yer arar. Üzgünüm dostlar, bunlar duygular değil; bu, 

bilgiye doğal bir tepki.  

 

Jhn: Jackie, bütün Çin topraklarında, sadece 2 adet 150 kilometre kare site kalacağını, burada 

her birinde 33 milyon insan yaşayan özerk sığınak şehirler inşa etmenin mümkün olacağını 

söylüyor. Toprakların geri kalanı insan yerleşimi için tamamen elverişsiz olacak. Jackie'nin 
hesaplamalarına göre, tüm dünyada ortalama 150 kilometre kare olan sadece 243 site kalacak, 

bu arada, bu hesaplama 2014'te yayınlanan  "Dünyada iklim değişiminin problemleri ve 

sonuçları üzerine. Bu problemleri çözmenin etkili yolları" raporunun yayınlanmamış 

bölümündeki hesaplamalar ile uyuşuyor. 

 

Örneğin, onun hesaplamalarına göre, ABD'de böyle sadece 4 site kalacak; tüm engin 

topraklarına rağmen Rusya'da sadece 5 site kalacak; ve bütün Büyük Britanya için sadece 1 

site kalacak. Ve her şehrin sadece ortalama 33 milyon insanı barındırabileceğini ve Çin'in 

sadece 2 siteye sahip olduğunu hesaba katarak bu sadece 66 milyon insanın kurtarılabileceği 

anlamına geliyor.   

 

Zaten şimdiden, Çin bugünün 1 milyar 334 milyon Çinli insanından fazlasını kurtarmak için, 

bu çok özerk sığınak şehirleri inşa etmek için kendi topraklarının dışında topraklar edinmeyi 

sağlamaya mecbur. Jackie'ye göre, Çin tüm insanlık için sorumluluk almak zorunda olan tek 

ülke, çünkü diğer ülkeler basitçe bunu yapamazlar. Milletler topluluğu ülkeleri asla bu kararı 

almazlar, çünkü tartışmalar ertelemeler ve para çalma başlar, hiç bir şey değişmez ve insanlar 

en sonunda kaçınılmaz olanla karşı karşıya kalır. Bu nedenle insanlığın toplam potansiyelini 

kaybetmemesi için Çin kendisini ve tüm insanlığı kurtarabilecek tek ülkedir.  

 
Ve bu amaçla, Çin'in 241 sitenin tüm yasal haklarını satın alması ve sahibi olması gerekiyor ve 

Jackie'ye göre bunun için sadece 5 - 7 yılı var. Aksi taktirde, daha sonra bunu yapmak 

imkansız olacak, çünkü dünyanın gerçekten çökmekte olduğu herkes için apaçık olacak, ve hiç 

kimse bu nispeten güvenli arazi alanlarından barışçıl bir şekilde vazgeçmeyecek. 

 



Jackie, eğer Çin bu tüm insanlığı kurtarma misyonunu üstlenmeye hazırsa, tüm 243 sitenin  

yerini vermeye hazır olduğunu söylüyor. Bundan başka, Jackie'ye göre, Çin'in üst düzey 

liderleri bu misyonu üstlenmeye karar verirse, o zaman bu senaryoyu hayata geçirme 

olasılığının anında %19,5 tan %99,5 a yükselecek.  

 

IM: Bunu tartışamazsınız bile. Ve burada o haklı. Eğer Çinli liderler gerçekten bu modeli 
temel olarak kabul ederlerse, insanların bunu desteklemeleri %99.5 garanti. Bu paradoks. 

İnsanları da anlayabiliriz: çaresizlik içinde olduğunuz ve birileri size sığınak sunduğu zaman, 

nereye gidersiniz? Bu böyle değil mi?  

 

Evet, Dünyanın tüm insan nüfusunun en azından %98'ini kurtarmak mümkün olacak. En 

azından. Ve burada Jackie tüm uygarlığın %2 kaybını hesaplıyor. Evet, gerçekliğe yakın 

olduğu görünüyor. Başka deyişle, bunu çok küçük kayıpla yapabiliriz ve bu durumdan 

çıkabiliriz, nüfusun büyük bölümünü koruruz. Burada şüphe yok. Dinleyelim. 

 

Jh: "Evet" diyor, "koşullar kolay olmayacak". İnsanlar yeni bir şekilde yaşamayı öğrenmek 

zorunda kalacaklar. Ama zorlanmış geçici önlemler insanlığa gerçek bir hayatta kalma şansı 

verecek." Jackie bu özerk şehirlerin kapalı-döngü, tam-döngü yaşam destek sistemleri şeklinde 

inşa edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani, şehirleri inşa ederken, insanlar orada yerleşik 

binaların artan sismik direnci, dışsal radyasyon, asit yağmurları, kasırga rüzgarları ve diğer 

aşırı hava durumu fenomenlerinden yüksek derecede korunmalarını hesaba katmak zorundalar. 

Her şey düşünülmeli ve çok kompakt bir şekilde yerleştirilmelidir. 

 

Bütün şehirler, çevreleri boyunca takviye edilmelidir, insanlara karşı değil, iklime karşı. 
Ayrıca, çoğu şehir, şehirlerin üzerindeki şiddetli rüzgarların sık sık değişen yönünü yeniden 

yönlendirmek için araba rüzgarlığına benzer saplama-şeklinde beton bir çitle ek olarak 

çevrelenmelidir. 

 

IM: Ve burada ayrıca biraz yorum getirmek istiyorum; sonuçta, Jackie'ye hakkını vermeliyim. 

Bu özel rüzgarlıklar şehirleri neden kuşatmak zorunda? İnsanlar yanlış anlayabilirler. Ama 

Jackie'in sözünü ettiği zamanda, sadece rüzgarlar olmayacak; bunlar havada asılı maddelerle 

dolu kasırga rüzgarları olacak, bunlar yanardağların ve katmanlı yanardağların patlaması 

nedeniyle oluşan mikroparçacıklardır ve atmosferimizi bir çok yıllar boyunca dolduracaklar.  

 

Artı, radyasyon olacak. Ve bu nedenle bu radyoaktif parçacıklar muazzam hızlarda uçarlar,  

sadece aşındırıcı değiller, aynı zamanda muazzam hızlarda uçarlar. Eğer herhangi biri aşina 

ise, pası ve diğer her şeyi çıkarmak için kullanılan bir kum püskürme cihazı vardır. Bu 

gerçekten şehirleri silip süpürebilen bir şeydir, şu anda inşa edilen şehirleri bile. Başka deyişle, 

bu kelimenin tam anlamıyla uygarlıkları toza dönüştüren bir şeydir.  

 

Bu nedenle, bu şehirler, sözünü ettiği bu 243 site, gerçekte bunlar hakkında 2014'te konuştuk. 

Bunları jeolojiye dayanarak belirlemek kolaydır, ve o yerlerde gerçekten daha stabil durumlar 

gözlüyoruz. Tüm o diğer yerlere gelince, bilim orada yaşamanın imkansız olacağını gösteriyor. 
Ve burada gerçekten şehirler için çok ciddi korumaya ihtiyacımız var. Sözünü ettiği şehirlerin 

veya bölgelerin bazıları bizim işaret ettiklerimiz, Allah bilir ne zaman; orada rüzgarlardan 

doğal korunma var. 

 



Oysa çoğu şehirlerde - evet, oralarda ilave koruma gerekli olacak. Bu nedenle, Jackie her şeyi 

hesaplıyor. Diğer taraftan, bu biraz iyi, bütünsel bir resim görüyor. Ama şimdiden 

varoluşumuzun sonunun bütünsel resmini görüyor. Böldüğüm için özür dilerim.  

 

Jhn: Jackie ayrıca binaların yüksekliğinin 12 katı geçmemesi ve maksimum yer altı 

derinliğinin yaklaşık 3,5 kat aşağıda olması gerektiğini söylüyor. Jackie'nin hesaplarına göre, 
şehir birleşik ve kompakt olmalı. Bunun nedeni, sıcaklık dalgalanmaları, rüzgarlar, atmosferik 

basınç ve ayrıca sismik tehlike değerlendirmesi ve diğer birçok faktörü hesaba katan yüklerdir. 

 

Başka deyişle, hem yer üstü hem de yer altı yapıları için güvenli işletme koşulları 

sağlanmalıdır. İnşaat yeni dayanıklı malzemelerle yapılmalıdır. Ayrıca, kapalı döngü tam 

döngülü yaşam destek sistemlerinin yerleştirileceği ve tüm bileşenlerin neredeyse tamamen bir 

döngü içinde kapatılacağı her alanın kompaktlığını hesaba katmak ve kayıtlarını tutmak 

gereklidir. 

 

Bu, oksijen, karbon dioksit, su için sistemin tamamen kapalı çevrimini, organiklerin işlenmesi 

sırasında açığa çıkan gazların derinlemesine saflaştırılmasını içeriyor. Jackie, bugün bunun 

yalnızca Çin'in kesinlikle başa çıkabileceği bir şey olduğunu iddia ediyor.  

 

Bir örnek olarak, bir binanın teknik tanımını veriyor. Örneğin, teknik yarı katta, hava 

temizleme sistemleri, geri kazanım ve yakıtsız jeneratör sistemleri de dahil olmak üzere diğer 

gerekli yaşam destek sistemlerini yerleştirmeyi öneriyor. Üçüncü yeraltı katında, balık 

çiftlikleri var. İkinci ve birinci katlarda, besi ve kümes hayvanları çiftliği var. Birden dokuza 

kadar olan katlar diğer tarım içindir. Onuncu kat üretim ve bilimsel araştırma merkezleridir.  
Onbirinci ve onikinci katlar, maksimum sıkıştırma ile kapsül otel olarak düzenlenmiş konut 

katlarıdır.  

 

Jackie, 150 kilometrekarelik bir alan 33 milyon insanı barındırması gerektiğinden, bir planda  

her bir kişi için sadece 4,5 metrekare olduğunu söylüyor. Bu nedenle, her santimin maksimum 

ekonomisi ile çok - seviyeli bir şehir yaratmak zorundayız. Ve burada, elbette, Çin ve Japon 

kapsül otelleri deneyimi zorunludur.  

 

IM: Bu noktada, ayrıca onun haklı olduğunu not etmek istiyorum ve önerdiği binalar çok iyi 

düşünülmüş. Sadece dinliyordum ve ilgimi çekti. Jackie böyle konuları benimle tartışmıyor, 

nedenini bilmiyorum. Belki bana güvenmiyor. Ama Jhanna'ya karşı açıktı.  

 

Ancak, öneri çok doğru ve burada mantık da var. Teknik tesisler, yakıtsız jeneratörler ve başka 

her şey yarım-katı kaplayan şeydir. Zemin kat balık çiftliği. Neden? Orası en soğuk yer. Eğer 

bu kapalı-döngü sistem ise, o zaman, bugün itibarıyla, sadece Çin bunu yapabilir ve başka hiç 

kimse yapamaz.  

 

T: Çin, zaten bu kapalı döngü tam döngülü yaşam destek sistemlerini başarıyla geliştiriyor. 

IM: Doğru. 
T: Dış uzay için, insanların dış uzayda hayatta kalması için olmasına rağmen. 

IM: Fark yok. Sonuçta, uzay için geliştirilen şey Dünyada da başarıyla kullanılabilir.  

T: O zaman uygulanır...  

IM: Elbette. Ve onu burada uygulamak daha kolay. Özellikle eğer büyük miktarlarda ise, tüm 

bunlar çok ciddi.  



Ve bakın, üçüncü katı balık çiftliği için tahsis ediyor, bu açık. İkinci ve birinci katlar besicilik. 

Hayvanlar çok fazla ısı üretir. Ve bu enerji kullanımı çok makul. Yüksek katlar tarım ürünleri 

için: bu açık, bunlar bitkiler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler ve başka her şey. Onuncu katı 

üretim, araştırma veya başka bir şey için alıyor - bu açık, burası insanların çalışacağı yer, daha 

çok yük için. Ve iki katı maksimum küçültme olan modüler konaklama için alıyor, bu açık.  

 
Jh: Doğru. 

 

IM: Eğer o sadece otel deneyimini alırsa,  bu bir kaç satırdır: insanların yaşayacağı bu tür 

kapsüller. Bu, bir insanın sahip olacağı tüm kişisel alan. Ve burada tek bir planda kişi başına 

4.5 metre kare olacağını söylüyor.  

 

Jh: Evet. 

 

IM: Burada kazanç ve çok büyük bir kazanç var. Anladığım kadarıyla, her durumda, bu 

şehirler birbirine çok yakın olan ve ortak duvarlara sahip olan ayrı binalar. Yani, büyük 

olasılıkla, içinde tüm bu şeylerin gerçekleşeceği ve her durumda iç bölmelerin minimize 

edileceği, iyi korunan sağlam beton bir yapı inşa etmeyi öneriyor. Neden? Çünkü fabrikalara 

da ihtiyaç var; çok şeye ihtiyaç var. Başka deyişle, eğer şehir kapalı ise, gerekli olan her şeye 

sahip olmalı.  

 

Ama ayrı binalar kendi ayrı modüler savunmalarına ve başka her şeye sahip olmalı. Bu çok 

akıllıca, gerçekten çok akıllıca. Burada tartışmıyorum bile. Böyle bir umutsuzluk olması kötü. 

Ama hesaplama kesinlikle doğru. Bunu beğendim. 
 

Jh: Evet, bu gerçekten böyle.  Ayrıca, Jackie'nin fikrine göre, Çinlilerin ideolojisi aşırı 

derecede önemli. Ona göre, bugün Çin Yaratıcı topluma mümkün olduğu kadar yakın olan tek 

ülke. Vatandaşların davranışını izlemek ve kontrol etmek için yapay zeka, dijital video 

gözetlemesi ve sosyal kredi sistemleri kullanmakta Çinlilerin deneyimi de önemli. 

 

Jackie özerk barınak şehirler şimdiye kadar en iyi olan ve Yaratıcı Toplum ideolojisine en 

yakın olan birleşmiş Çin ideolojisini kullanacakları için ve şehirlere Çinlilerin kendileri sahip 

olacakları için, onun fikrine göre, Çinlilere yönetici fonksiyonları tahsis etmek, ayrıca birleşik 

ideolojiyi gözlemek ve birleşik kurallara uymak için birleşik bir düzeni sürdürmek üzere 

gözetim ve kontrol fonksiyonlarını da tahsis etmek kesinlikle uygun olacaktır. 

 

Bunun için, Jackie 5.5 milyon Çinlinin bu tür şehirlerin her birinde yaşaması için, bütün Çin 

nüfusunun bu şehirler arasında dağıtılmasını öneriyor. Yani, insanların bunun bir ulusun 

diğerleri üzerinde üstünlüğü olmadığını, ama bunun tüm insanlık için sorumluluk alan tek 

halk, tek ülke olduğunu anlamaları gerektiğini söylüyor. Ve uyuşmazlıktan kaçınmak için, hiç 

kimse toplumun bu hiyerarşik merdivenine girmemeli. Bu şehirlere giren insanların geri kalanı 

için,  milliyetler, dinler vs arasında ayrım olmamalı. Kuralların herkes için aynı olması 

gerektiğini söylüyor.   
 

İlerleyen iklim felaketlerinin karşısında, insanların kendileri Çinlilerin otonom şehirlerine 

gelecekler,  sadece bu sığınaklarda kalmak için, sadece hayatta kalmak için onların kurallarını 

gönüllü olarak kabul edecekler.  

 



Modern insanın psikolojisine dayanarak, Jackie bu özerk Çin şehirleri için özel kurallar bile 

geliştirdi. Yönetim ve gözetim fonksiyonlarını gerçekleştirecek olan Çinliler haricinde, tüm 

şehir sakinlerinin kendi aralarında eşit olması gerektiğini söylüyor; milliyete veya dini 

inançlara dayanan bölünmeler olmamalı.  

 

Kurallara göre, şehre girince, insanlar kontrol noktasında her şeyi bırakmak zorundalar: daha 
ileri geri dönüşüm veya imha için istisnasız tüm sahip olduklarını, tüm giysilerini ve hatta tüm 

küçük eşyalarını. Şehre giren insan kendisiyle birlikte hiç bir şey alamaz,  ona geçmiş hayatını 

hatırlatabilecek hiç bir şeyi: ne fotoğraflar, ne toka ne de küpe - hiç bir şey.  

 

Kontrol noktasından sonra, kişi çıplak olarak baştan başa sterilize edilir, tıbbi incelemeden 

geçer, gerekli giysileri alır ve daha ileri dağıtımı beklediği karantinaya gönderilir. Karantinayı 

geçtikten sonra, yakınları ve sevdikleri farklı daha fazla iletişimi sürdürme olasılığı olmadan 

bölümlere yerleştirilmelidir. Aksi taktirde, eğer insan yakınları ve sevdikleri ile yaşarsa,  

geçmişten anılarla yaşayacağını, tartışmalar olacağını ve birleşmiş bir uygarlığa birleşme için 

zemin olmayacağını söylüyor. Bunun nedeni geçmişte yaşayan kişinin şimdide yaşamamasıdır 

ve bundan dolayı geleceğini yaratmaz.  

 

Jackie şehir sakinlerinin tüm beyin ve fiziksel faaliyetinin tek bir amacın uygulanmasına 

yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor: insanlığın hayatta kalması. Ve tam olarak insanın kendi 

ailesi ile yeniden buluşma umudu mükemmel itici bir güç olur ve topluluğun her üyesinin 

verimlilik faktörü üzerinde pozitif bir etkisi olur. 

 

IM: Ve burada ayrıca bir şeyler söylemek istiyorum böldüğüm için özür dilerim. Jhanna çok 
zarif ve bunun hakkında çok dikkatli şekilde konuşuyor. Bu videoyu filme almadan önce, bu 

konu üzerine kısa bir tartışma yaptık,  ve Zhanna bize tartıştıkları şeyleri anlattı. Ve orası için 

esasen sağlanan ne? Söyleyeceğim, üzgünüm, bunu nazikçe ifade etmeye karar verdin.  

 

Biraz önce bahsettiğin gibi şehre girmek isteyen herkes ayrılıyor, (böylece, ailenin yeniden 

birleşmesi için umut veriyor ve böyle şeyler) ve bu Çinliler hariç herkese uygulanıyor. Oysa 

Çinliler ailelerini, yakınlarını ve sevdiklerini yanlarında tutmalılar ve hatta akrabalarını ve 

sevdiklerini bir arada tutmak için belirli klanlar tarafından çeşitli şehirlere yerleşmeleri 

gerektiğini söylüyor, yani, yakınlarını ve sevdiklerini bir arada tutmak.  

 

Bundan başka, onlar için biraz daha fazla alan tahsis ediliyor, ve tabuta benzer modüller değil,  

tüm vatandaşlara tahsis edilmesi gereken bütün kişisel alan, oysa Çinliler için de, evet, ayrıca 

onun dediği gibi minimizasyon olacak, ama çok katlı yataklar olacak, ki bu daha iyi.  

 

Ve burada, yine, bakın, giren herkese sadece bu kutu tahsis ediliyor, bunu söylemenin başka 

yolu yok, biliyorsunuz, morgdaki gibi, dürüstçe söylersem, bunu onunla ilişkilendiriyorum. 

Belki hatalıyım, ama bu tüm kişisel alan ve hepsi bu. Başka her şey halka açık ve minimize 

edilmiş. Çinliler için, aileye ve minimum alana izin veriliyor, en azından yatakları var. 

Birbirlerini görüyorlar, iletişim kuruyorlar ve yaşıyorlar, oysa insanlara iletişim kurmaları için 
bile izin verilmiyor. 

 

Ama yine, aynı zamanda, şehir liderliği için, tam teşekküllü daireler öneriyor, ki bu başka 

herkesten 10 cm almak demek. Ve yöneticiler için, yönetime başkanlık yapacak sorumlular 

için, yaşamak için yeterli alan olmak zorunda. Oysa küresel yöneticiler için, koşullar tamamen 



farklı olmalı. Burada yine, onları Çin'de bırakmamayı, hafifçe daha geniş bir alanı olan, 

sanıyorum 165 kilometre kare, en korunan şehre götürmeyi öneriyor. Ve onlar için, bu artıştan 

dolayı, özel yaşama koşullar olmalı. Yine kapkekler kalıyor ve bundan başka her şey kalıyor. 

Yönetenler daha fazla alana sahipler; dezavantajlı olmamalılar, özel yemekleri ve "özel" her 

şeyleri olmalı. 

 
Bir soru... Ve burada şöyle dedi, "Bu, Yaratıcı Topluma geçiş modelidir. "Ne düşünüyorsunuz, 

dostlar, iktidarlarını bırakırlar mı? Toplam gücü, Bunu dinleyelim.  

 

Jhn: Jackie'nin modeli bütün nüfus için maksimum çalıştırmayı ima ediyor. Bu günde 12 saat 

çalışma, 2-3 haftada bir gün izin. Ve bu önlemlerin zihnin başıboşluğunu elimine edeceğine 

inanıyor. İnsanların bilinci sürekli olarak dolu olacak, ki bu eski hayatın anıları nedeniyle 

depresyondan ve sonuç olarak, şimdiki kalışın farklı koşullarından dolayı gücenme ve 

kızgınlıktan kaçınmayı sağlayacak. 

 

Ayrıca, bir yıl içinde şehre giren herkes en azından temel seviyede Çincede ustalaşmalı ve iki 

yıl içinde bu ustalığı ileri seviyeye çıkarmalı. Jackie'ye göre, bunun nedeni tüm insanların aynı 

dili konuşmak zorunda olması. Birincisi, onun fikrine göre, bu dilsel bölünmeyi giderir, ve 

ikinci olarak, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar ve tartışmaları elimine eder, 

her formdaki, her tezahürdeki tartışmalar kat şekilde yasaklanacak ve sosyal kredi puanının 

sıfırlanması ile cezalandırılacak. 

 

Çinli küresel hükümet tarafından yetkilendirilmemiş olan her sosyal, ticaret birliği, siyasi, dini 

veya başka organizasyonlar yasak olacak. Ayrıca her türde dini toplanmalar, törenler ve 
hizmetler yasak olacak. Jackie'nin fikrine göre, herkes elbette Tanrıya inanabilir ve dua 

edebilir, ama insan hiç kimseye propaganda yapma ve hatta tartışma hakkına sahip olmamalı. 

Bu tür eylemler, sosyal kredi notunun tamamen sıfırlanması ile cezalandırılmalı.  

 

İçsel tartışmalar ve ayrı gruplara bölünmenin ortaya çıkmaması için bu tür önlemler gerekli, 

çünkü bu şehir sakinlerinin ideolojik bütünlüğünü ve bu yüzden bir bütün olarak bütün 

uygarlığı tehdit edebilir. Jackie ayrıca dini inançları kısıtlama üzerine önlemlerin inananlar 

arasında ve özellikle bu tür organizasyonların vaizleri ve liderleri arasında gücenmeye neden 

olabileceğinin farkında.  

 

Ama, bu önlemlerin gerekli olduğunu açıkça savunuyor çünkü, tarihe göre, dinler binlerce 

yıldır var oldu ve tüm bu binlerce yılda savaşların, bölünmelerin ve karışıklıkların nedeni 

oldular, oysa sığınak şehirlerde, bu kabul edilemez. Bu sorunu kesin olarak çözmek için, 

Jackie, bu kuralı kabul etmeyen tüm dini organizasyonların iklimi normal hale getirmek ve 

iklim felaketlerini önlemek için kendi dini ritüellerini yapmaları gerektiğini söyledi. Çünkü bir 

tür ilahi güce sahip olduklarını ve Tanrının onları işittiğini ve dinlediğini iddia ediyorlar,  

bırakalım bunu gerçeklere dayanarak kanıtlasınlar - o zaman sığınak şehirlere ihtiyaç kalmaz. 

Aksi taktirde, o şirketlerden farklı değiller, ticaret nesnelerinin her siyasi partiye çok benzer 

olan ideoloji ve hediyelik eşya ürünleri olması dışında. 
 

Tatiana: Özür dilerim, ama kişisel olarak ben bu bilgiyle gerçekten şok oldum ve bir inanan, 

bir Ortodoks Hristiyan olarak, aslında şaşkına döndüğümü bile söyleyeceğim, çünkü Jackie'nin 

neyi hedeflediği oldukça açık: tüm dinlerin ve insanlığın tüm dini deneyiminin tamamen 

ortadan kaldırılması. 



Ve işte bir soru, belki, sizin için, Yaratıcı Toplum projesinin hayata geçirilmesi durumunda 

dinlerin durumu ne olacak? 

 

IM: Yaratıcı Toplumda mı? Kısaca yanıtlayacağım. İslamı ele alırsak, tüm ümmet Peygambere 

karşı gelmek yerine onu takip edecek. Akıllı olanlar anlar. Ve bu tüm dinlerde olacak. 

Üzgünüm, Jtekrar böldük..  
 

T: özür dilerim.  

 

Jhn: Sorun değil. Belki, Jackie'nin modeline ve insanların sığınak şehirlerde kalmaları için 

önerdiği kurallara geri döneriz. Örneğin, sosyal kredi notu ile ilgili olarak, Jackie şehre giren 

herkese puantaj şeklinde sosyal kredi verilmesini öneriyor, çünkü şehirlerde sosyal kredi puanı 

sistemi uygulamaya konulacak. 

 

Puanların sayısı şehirde oturma koşullarını belirleyecek. Başka deyişle, puanda artış gelişmiş 

bir yaşama standardı ile sonuçlanacak, ve buna uygun olarak, puanda azalma bu koşulların 

kötüleşmesi ile sonuçlanacak. Sosyal kredi puanının toplam sıfırlanması vatandaşlıktan 

mahrumiyete eşittir, ve sonuç olarak, kişi şehit toplumundan dışlanır ve topraklarından 

çıkmaya zorlanır. Bunu tartışmak imkansız olacak, çünkü sığınak şehirlerde ne avukatlar ne 

yargıçlar ne de hapishaneler olacak çünkü bu toprak ve zaman gerektirir, ve küresel yönetim 

ve uniform kurallar altında tamamen mantıksızdır. 

 

Jackie'nin fikrine göre, bütün uygarlığı kaybetmektense, bir kaç bin insanı örnek olacak 

şekilde şehir topraklarından çıkmaya zorlamak daha iyidir. Evet, eğer bunu videoya da 
kaydederler ve nedenlerini ve sonuçlarını belirterek sonra tüm şehirlere yayınlarlarsa, şehirden 

çıkmaya zorlanan bir insanın orada yaşamak imkansız olduğu için nasıl öldüğünü ve neyi 

yanlış yaptığını, neden sonunun böyle olduğunu. 

 

IM: İnsanların "kendi tabut kapsüllerinde huzurla uyumaları" için bunu yatmadan önce 

göstermek "özellikle iyidir." Biliyorsunuz, eğer insan formatından ilerlemezsek, tüketici 

formatında kalırsak, o zaman o doğru şekilde hesaplıyor: günde 12 saat çalışma, izin yok, aile 

ve dostlar yok. 

 

İnsan çalışmak ile meşgul olduğu ve sürekli olarak aşırı yüklendiği ve korkutulduğu zaman hiç 

depresyonu olmaz. Tersine, odaklanır ve sağlamlaşır. Neden? Çünkü umudu vardır. Gelecek 

için bu umut, "artık bitecek, şimdi belirlenmiş bir görevi yerine getireceğiz ve dünyaya eski 

hayata döneceğiz. 

 

Jh: Yakınlarım ve sevdiklerimle buluşabileceğim...  

 

T: Sevdikleri ile... 

 

IM: Eyleme geçmek için böyle iyi ve ciddi bir motivasyon. Çok sert ve insanlık dışı, ama 
aslında böyle. Modern insanın psikolojisini düşününce, yani tüketici formatta (dönüştüğümüz 

şey) bu sert yol, ama işe yarayabilir. Tek şey, insanların kesinlikle bu teknolojik seviyeye  

ulaşamayacakları ve iklime dayanmak için tasarlanmış görevleri gerçekleştiremeyecekleridir. 

Ama düzen katı olacak. 

 



Aklıma bir düşünce geldi; bana öyle geliyor ki ona bir çok insanın sevdiği seçkin bir aktörün 

ismini vermekle çok büyük bir hata yaptık, dostlarım - Yani Jackie Chan. Ona Jackie adı 

verilmemeliydi; Joseph veya Adolph, buna benzer bir şey ona daha iyi uyardı ve bu bir şaka 

değil.  

 

Ama, diğer taraftan, eğer onun modeline bakarsak, işe yarayabilir. Ve bu en korkutucu olan 
şey: bu gerçekten işe yarayabilir. Aslında insanları böyle bir, diyelim, duruma değil, zorlanmış 

kalmaya ve aynı zamanda tasarlanmış görevleri gerçekleştirmek için tüm kuvvetlerin tam 

konsantrasyonu ile ve bunda hiç alternatif olmadan.  

 

Ve din ile ilgili olarak, o herkese meydan okuyor: "Eğer Tanrıya yakınsanız, gidip iklimi 

durdurun. Durduramazsanız, o zaman başkalarından nasıl farklı olursunuz? Ve başkalarının 

sahip olmadığı haklara neden sahip olmalısın?" 

 

Ve eğer buna onun modelinin perpektifinden bakarsak, hiç bir siyasi parti ve sosyal hareketin 

yine neyi ortaya çıkarmadığı görünüyor? Bu alfayı ortaya çıkarır. Ve bu alfalar ne yapar? 

Kesinlikle Çin yönetimine karşı gelirler.  Öyle değil mi?  

 

Jh: Elbette. Demek istediğim bu, bu grupların bir tür gizli yayılmasına yol açar, eğer insanlar 

bu konularda iletişim kurabilirlerse. Bunun siyasi veya dini olup olmaması önemli değil, 

onlara empoze edilen ideolojiye karşı çıkacak olan bir insan toplumu bir şekilde organize olur.   

Sert yaşama koşullarında, bu neye yol açar? Açıkça, bazı devrimlere. Tek bir şehirde 

devrimler bütün uygarlığı yıkar, çünkü bu, bu olayların zinciri şeklinde devam eder. 

 
Doğal olarak, insanlar birleşemez ve tasarlanmış görevleri yapamaz. Ve o zaman şans 

dramatik şekilde azalır.  Ancak, burada küçük bir "ama" var. İnsanların ne tür bir güce sahip 

olduklarını hayal edin. Çin idelojisinin harika olduğunu anlıyorum, ama insanlar insan 

kalıyorlar. Abartmıyorum. Onların ideolojisi Yaratıcı Topluma çok yakın. Ama bu küresel 

yönetimin bir yönü var.  

 

Yine, bazı dönemlerde, bazı aşamalarda bu gerekli, ama sonrasında, ayrıca yönetime bile 

ihtiyaç olmayan İdeal bir Toplum olması gerektiğini söylüyorlar. Başka deyişle, önümüzdeki 

yüz yıl için kendilerine bir görev belirliyorlar ve bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Buna ciddi 

şekilde yaklaşıyorlar, Çinliler bu bakımdan harika bir iş yapıyorlar.Ve ideolojileri iyi, yine, 

daha sosyal. Yoksulluk ile savaşmayı görev edindiler ve neredeyse onu yok ettiler. Diğer 

görevleri belirlediler ve bunların hepsini kararlı, ciddi ve odaklanmış bir şekilde 

gerçekleştiriyorlar.  

 

Ama eğer bunu bir bütün olarak ele alırsak, o zaman bu yine bir ulusun diğerine 

hükmetmesidir. Evet bu bana Dördüncü veya Üçüncü nazi diktatörlüğünü hatırlatıyor.  

 

T: Bana da. 

 
IM: Dördüncü Diktatörlük mü? Dışarıdan gerçekten bir tür konsantrasyon kampı, dijital 

konsantrasyon kampı gibi görünüyor.  

 



Dijital bir konsantrasyon kampı kurulur. Adolph ismi Jackie'ye çok iyi uyardı. Yine, o 

puanlar vesaire var, bu nedenle her şey doğru şekilde hizalanıyor. Bu sert, ama mantıklı.  Ve 

korkutucu olan bu.  

 

Başka ne korkutucu biliyor musunuz? Korkutucu olan şey, insanların bilincinin buna karşı 

çıkmaması. İnsanlar bunu istemez, ama bilinç buna karşı çıkmaz. İnsanlar bunu anlar. 
Yaratıcı Toplumu anlamıyorlar, oysa burada anlarlar. Ama özür dilerim, seni tekrar böldük.  

 

Jhn: Evet, Jackie sosyal kredi sisteminin sadece disipline edebileceğinden değil, aynı zamanda 

insanları Yaratıcı Topluma hazırlayabileceğinden emin. Bu sistem vasıtası ile, insancıllık her 

insanda teşvik edilecek ve değerler tek bir ideolojiye göre telkin edilecek. Sosyal kredi notu 

sistemi insanların ahlaki eğitimini iyileştirecek, dürüstlüğü aşılayacak ve onlara terbiyeli 

davranışı öğretecek. 

 

24/7 dijital gözetime, profesyonel ve gönüllü ihbarcılara ve kişinin topluma faydalılığının 

bireysel katsayısına sahip olan Çin yönetimi tüm vatandaşları için bu puanları düzenli olarak 

güncelleyecek. Jackie Çinlilerin kendilerinin çok disiplinli olduklarını ve kesinlikle 

başkalarına disiplini öğretebileceklerini söylüyor.  

 

Jackie'ye göre, sonuç olarak karınca yuvasına benzer şekilde, herkesin kendi yerinde olduğu ve 

tüm insanlığa en fazla yararı getirdiği, herkesin tek bir amaca odaklandığı ve dikkatin 

dağılması veya boş dolaşmak olmadan çalıştığı birleşmiş bir uygarlık yaratılır.  

 

Bir insanın toplum için olduğunu, toplumun bir insan için olmadığını söylüyor. Uzun vadede, 
bu muazzam fırsatlar sağlar. Birleşmiş bir uygarlığın yaratılması tek bir egregor yaratır ve 

bilimin tüm alanlarında yeni çığır açan fırsatları açar, çünkü bütün insanlığın tüm kuvvetleri ve 

tüm zekası tek bir problemi çözmeye yönlendirilir - iklim üzerinde güç veren karşı koyma 

teknolojileri edinmek. İnsanlık bu teknolojileri aldığında, o zaman 10 - 15 yılda insanlık iklimi 

stabilize edebilir ve gezegeni iyileştirebilir, ki bu onların bu özerk şehirlerden çıkmalarını 

sağlar. 

 

Tatiana: Oh, Jackie elbette böyle tutarlı bir kavram geliştirmiş.  

 

IM: Bunun hepsi çok mantıklı ve en önemlisi, neden esasen Çin'e bu kadar odaklandığı açık.  

Ayrıca dünyadaki en ileri ülkelerden biri olduğunu söyledin ve bu doğru. Biliyorsunuz, Çin'in 

dünyadaki sadece en ileri ülkelerden biri olmadığını, en ileri ülke olduğunu söylerdim. Bugün 

itibarıyla, o liderdir.  

 

T: Doğru. Bu arada, bir çok insan Çin'in şu anda seçtiği stratejiyi beğeniyor, yalnızca 

toplumun huzurlu gelişimi ve ülkeler arasında karşılıklı faydalı işbirliği stratejisi.  

 

Jn: Ama Jackie ayrıca Çin ideolojisinin.. 

 
IM: Yaratıcı Topluma.  

T: Yaratıcı Topluma benzer olduğunu söyledi. Bir dereceye kadar, bu doğru. 

IM: Evet, tarihi olarak benzer.  

T: Evet, tarihi olarak, çünkü aslında, bugün bile Çin devleti gelişiyor ve Çin Toplumunu 

modernleştiriyor, dàtóng yüksek sosyal ideali için, bir çağ inşa etmek için mücadele ediyor.. 



IM: Bu İdeal Toplum gibi. Evet, bu gerçekten böyle.  

 

T: Evet, Büyük Birlik çağı. En azından, Jhanna'nın bize anlattıklarını dinlerken, Jackie Çin'in 

bu şehirleri inşa edebileceğini tanımlarken, bilinçte, bu fikir o kadar bilim kurgu gibi 

görünmüyor, çünkü... 

 
IM: Bu kesinlikle gerçekçi. Çin gerçekten bunu yapabilir.  

 

T: Evet, çünkü yapabileceğini görüyorsunuz, gerçekten yapabilir, eğer şu anda bile yapım 

hızına bakarsanız. 

 

IM: Bilinci de kullanıyorum. Bana ne söylüyor biliyor musunuz? Dostlarım, bilinçten gelen 

tek öfke Çin dilinin karmaşıklığı.  

 

T: Ben de bu gerçeğe kızdım.  

 

IM: Görüyorsunuz. Evet, bir yıl içinde Çince.... tek bir dil olacak olması. Ama her şey 

mantıklı, her şey yerinde, evet.  

T: Bu gerçekçi. Ve Çinliler son teslim tarihini karşılayabilir. 

IM: Bu gerçekçi. 

T: Elbette, çünkü bir yıl içinde...  

IM: Çünkü Çinliler bir günde inşa ediyorlar.  

T: Evet, on katlı binalar dikiyorlar.. 

IM: 24 saat içinde. Evet, pandemi sırasında, örneğin, beş, yedi veya on günde binlerce yataklı 
hastaneleri nasıl inşa ettikleri de çok etkileyicidi idi. Sadece bir kaç günde ve şimdiden bu 

tesisleri diktiler. 150 kilometre karelik bir şehri bu hızla bir kaç ayda inşa edebilirler.  

 

Tatiana: Evet, bir saatte bir kilometre yol inşa ediyorlar. En önemli şey, bugün Çin'in 

dünyadaki en ileri ekonomilerden biri olması.   

IM: En zengin ülke, en ileri.  

 

T: En zengin ve insan kaynağı çok zengin.  

IM: Artı, bir çok fabrikalar ve başka her şey var. Teknolojik olarak hazır. Tüm parametreler ile 

hazır. Ve burada Çin'in bunu yapabildiğinde Jackie'ye katılmamak imkansız. Gerçekte, bunu 

yapabilecek tek ülke. Ve diğerleri ile karşılaştırıldığında, ideolojileri harika (T: Doğru). 

 

Aslında, bir ideolojiye sahip olan bir kaç ülkeden biri. Diğerlerinin bir ideolojisi yok. Geri 

kalanların ideolojisi...  

 

T: Tüketim, aşırı tüketim.  

IM: Evet, tüketim ve aşırı tüketim. İnsan insanın kurdudur, onların tüm ideolojileri bu, oysa 

başka her şey sadece kimsenin ne olduğunu bilmediği gururlu olma konusudur. Öyle değil mi? 

 
T: Evet. Ve en önemlisi…  

IM: Bu gerçekten böyle.  

T: Ve en önemli şey, bugün Çin'in aynı zamanda finansal kapasiteye sahip olmasıdır.  

 



IM: Evet, Jackie'nin projesini hayata geçirmek için muazzam bir kapasite. Biliyorsunuz, eğer 

bunu düşünürsek, onun modelini incelersek, o zaman, gerçekte, finansal maliyetler... Çin 

bundan para bile kazanabilir. Jackie bu şehirleri satın almak, edinmek için beş - yedi yıl 

olduğunu söylüyor. Ama bugünlerde herkes iklimin gerçekten problemli olduğunu anlıyor. 

Herkes gitmekte olduğumuz yeri ve bunun kaçınılmaz olduğunu anlıyor. Bilmiyorum, oradaki 

belki bir kaç hasta insan dışında, biliyorsunuz, açık sözlü olduğum için beni bağışlayın, ama 
insanın bunu görmemesi ve anlamaması için hasta olması gerekir.  

 

Doğal olarak, liderler bunu anlıyorlar, tüm ülkelerin liderleri bunu anlıyor. Ve herkes 

gerçekten bundan kaygı duyuyor. Dedik ki: sadece umut var, bir şeyler olacağını umuyorlar. 

Ama eğer Çin her ülkeye bu siteleri almayı teklif ederse, hangi ülke olursa olsun, Rusya, 

İngiltere, örneğin Rusya'nın beş bölgesi olduğundan, Amerikanın dört sitesi olduğundan söz 

ettiler.  

 

Jh: Evet. 

 

IM: Amerikalılar, Ruslar ve İngilizler, aynen tüm diğer ülkeler gibi şehirleri inşa etmeleri için 

Çinlilere çok fazla parayla birlikte bu siteleri ücretsiz verecekler. Neden biliyor musunuz? Şu 

anda iktidarda olan liderlerin kendileri ve aileleri için çatı katına ve kapkeklere sahip 

olabilmeleri için. Hepsi bu ve ideolojinin hakimiyetini kabul edecekler. Hayat böyle ve bu 

gerçek.  

 

Artı, Çin'in, yine... Çin tüketici formattır, dürüst olalım, ideolojiye rağmen.  

 
T: Doğru.  

IM: Doğal olarak, bu şehirlerde, şimdiye kadar en pahalı konut olacağını sanıyorum. Orada bir 

metre şu andaki bütün çok katlı binaların maliyeti kadar olacak.Ve insanlar ödeyecekler. Ya 

Tüketici Topluma ya da başka bir şeye tek bir kuruş bile yatırım yapmayanlar, ekstra bir metre 

için milyarlar ödeyerek kendileri için konut satın alacaklar. Ve çok fazla seçime sahip değiller, 

çünkü onlar da paranın hızla var olmaya son vereceğini mükemmel şekilde biliyorlar - para hiç 

bir şeydir.  

 

Biraz daha zaman geçsin, bunların hepsi hiçlikte kaybolacak. Her şey parçalanıyor. Oysa 

birileri, o oligarşi yöneticileri ve yanlarında akıllı insanlar var. Bunların hepsini anlıyorlar. Ve 

bir yerlerdeki bazı sığınaklar hiç kimseyi kurtarmaz. Ama şehirler, bunlar gibi şehirler bile, 

hayatı 4-5 yıl uzatacaktır. Oysa, dört veya beş yıl nedir? Buna duyarlı şekilde bakarsanız, 

bunun uzatılmış ötenazi olduğu açıktır, başka türlü adlandıramazsınız. Böyle uzatmalı bir 

intihar, bunu tanımlamanın başka yolu yok. 

 

Ama buna Yaratıcı Toplum perspektifinden yaklaşıyoruz. Oysa insanlar buna tüketici format, 

yani içinde yaşadıkları dünya perspektifinden yaklaşıyorlar. Bu nedenle, hayal edin, insan bir 

şans elde eder. Biliyorsunuz, bu insanın doktora gelmesine benziyor. Ve doktor açıkça der ki,  

"Bayım, bir veya iki gün ömrün kaldı ve hepsi bu. Ama, eğer bu ilacı alırsan, evet, yaşam 
aktivitelerinizin bazılarını kısıtlar, ama  en azından dört veya beş yıl yaşamanız için size bir 

şans verir." İnsan neyi seçer?  

 



Buna dürüstçe yaklaşırsak. O dinden vazgeçmeyecek mi? Ailesinden vazgeçmeyecek mi? 

Vazgeçer. Neden? Daha sonra şeylerin gelişeceği umuduyla. Ama insan neyi umut ediyor? Bu 

sadece dört veya beş yıl ve sonra her şey çözülecek. Oysa, gerçekte, Jhanna bu konuyu getirdi,  

kesin olmak gerekirse, Jackie bundan söz etti ve Jhanna insanların oradan çıkmalarının 20 - 25 

yıl süreceğini dile getirdi. O sığınak şehirlerden ne zaman çıkacaklar, ne ile karşılaşacaklar? 

Basit bir soru. Harap olmuş bir dünya mı? Neredeyse hiç bitkiler veya hayvanlar olmayacak.  
Eğer okyanusun derinlerinde bir yerlerde veya dağların bazı köşelerinde birileri hayatta 

kalırsa.   

 

Ayrıldıkları aynı dünya olmaz, sonuçta. Öyle değil mi? Tüm bunları düzeltmek için, hepsini 

bir yerlere götürmelisiniz. Ve hepsine kim sahip olacak? Yine, o küresel liderler. Her şeye 

sahip olacaklar: teknik kapasite, hayvanlar, tahıllar, tohumlar ve dünyadaki başka her şey. 

Şehirden çıksalar bile... Böyle bir ideolojide 25 yıl sonra şehirden kim çıkacak? Kelimenin tam 

anlamı ile, bir köle çıkar. Özgür bir insan çıkar mı? 

 

Jackie burada bu puanların insanlık dışı olan her şeyi elimine edeceğini çok iyi manipüle etti.  

Evet, şüphesiz insanlık dışı olan her şeyi elimine ederler. Ama bu puanlar, bu puan sistemi 

aslında Yaratıcı Toplumda özgür bir insandan çok kelimenin tam anlamıyla boyun eğen bir 

insan, bir köle oluşturmak için işe yarar. Sonuçta, bu, canavarca olan her şeyin tezahürünün 

uzaklaştırıldığı ve yasaklandığı, ama aynı zamanda, insancıl olan her şeyin teşvik edildiği aynı 

prensip değildir. (bu Yaratıcı Toplumdur).  

 

Oysa burada, partiye ve benzerlerine karşı gelmemelisiniz. İdeoloji kapalı, ama yöntemler 

nedir? Yöntemler çok zalim. Oysa yine, modelin kendisinin perspektifinden tüketici formatı ve 
zaten eşikte olan o olayları ele alarak... çoktan bu olaylardayız, "eşiğinde" değiliz, bu olaylar 

uzun zaman önce geldi, o zaman bu kesinlikle mantıklı. 

 

Ama burada başka bir konu var. Konu çok basit, demek istediği güç. Sonuçta, bu insana mega-

alfa, Yani El olma fırsatı veriyor. Bu gerçekten böyle. Öyleyse, bu şehirlerde yeni bir El mi 

olacak? Elbette. Bu bir insanın insanlar üzerinde, bütün uygarlık üzerinde sınırsız gücüdür.  

Evet, bu birleşik boyun eğen bir uygarlık oluşturur. Bu sıradan teknojenik bir uygarlık olur. 

İnsan uygarlığı olmaz, insan uygarlığı oluşamaz.  

 

Ve bu modelden Yaratıcı Topluma geçiş tamamen imkansız olur, çünkü hiç kimse insanlar 

üzerindeki gücünden vazgeçmez. Ve hayal edin, yine, 25 yılda aslında bütün bir nesil oluşur. 

Ne tür bir nesil? Ve sadece bakın, biz kendimiz Jackie tarafından kurulmuş bu tuzağa düştük, 

dostlarım, tam olarak gözlerimizin önünde. Bu ilginç değil mi? Bunu tartışmaya bile başladık. 

Jhanna sessizce oturuyor ve gülümsüyor, ama ne demek istediğimi anlıyor. 

 

Hangi 25 yıl? 4 veya 5 yıl.. İnsanlar iklimi kontrol etmeyi sağlayan bilgiyi alamayacaklar. 

Neden? Çünkü bu ciddi bir silahtır. Hiç kimse bunu insanlara vermez. Bunu kendi kendimize 

çözemeyiz, dostlarım, sadece çözemeyiz. Ama Jackie öyle bir noktaya vurgu yapıyor ki, eğer 

insanlar tek bir ideoloji etrafında birleşirlerse, o zaman yüksek teknolojiye erişebilecekler. 
 

Bunlar bir ideoloji etrafında birleşmek için prensipler. Ama ne tür bir ideoloji: sevgi ve 

özgürlük mü? Peygamberlerin bize getirdiği o ideoloji, ve gücün olduğu, komutanın olduğu ve 

yönetimin olduğu ideoloji değil. Tüm bunlar gerekli şeyler, elbette, bundan kaçamayız.  

Yönetim olmadan nasıl yapabiliriz? Bu imkansız.  



T: Bir tür organizasyon anları. 

 

IM: Gözetim gerekli, elbette bu gerekli. Neden? Çünkü tüketicilikten çıkan insanlar, deyim 

yerindeyse, doğal olarak hayvanlar gibi davranacaktır. Bu nedenle, insanın kendisini 

kısıtlaması için gözetim altında olmalıdır, hayvani alışkanlıklarından kurtulmasını teşvik 

etmek için, ve insan özelliklerinin onda daha fazla tezahür etmesi için. Bu doğru, burada 
tartışamazsınız.  

 

Ama bu durumda, güç, iktidar kavramı var. Ve gerçekte bu güç kavramı her şeyi mahveder. 

Neden? Şöyle söylendi: bu gezegende hiç bir durumda artık El olmayacak. Oysa bu durumda, 

tüm koşullar bir El şekillendirmek için yaratılıyor. Tek bir insanın ellerinde aşırı derecede 

büyük güç. Sonuçta, o küresel hükümet bile yine tek bir lidere boyun eğecektir.  

 

Bu yüzden tüm koşullar yaratılıyor. Tarih kendisini tekrarlıyor, ama bu durumda en iyi 

değişken ve benzerleri değil. Biliyorsunuz, sadece anlayış için, bazı insanlar şöyle diyecek, 

"Nasıl olur? Bu uygarlıktır" vesaire.  Arkadaşlar, aşağıdaki basit örnekle açıklayayım.  

 

Bir milyon maymunumuz olduğunu hayal edin. Onları tüm dünyadan topladık. Onlar farklılar,  

farklı gruplardan. Ve onları tek bir kafese koyduk. Su ve yiyecek var, orada yaşamaları için 

bunu onlara verdik. Bol bol yiyecek ve bol bol su var, mecazi olarak tanımlıyorum Ne başlar?  

Klanlar oluşmaya başlar.  

 

Başlayacak olan ilk şey, çeşitli grupların oluşması. Daha sonra bu gruplar yiyecek için, su için, 

toprak için ve hükmetmek için birbirleri ile dövüşmeye başlar, süper kuvvetli bir grup 
oluşuncaya kadar, bilmiyorum, her şeyi dengelemeye ve kontrol etmeye başlayan süper 

kuvvetli bir lideri olan bir sürü. Yiyecek ve su azalmaya başlar başlamaz, yenilenmiş canlılık 

ile bu savaşlar alevlenir, çünkü biri her zaman bu lider statüsünü sahiplenir.  

 

Ve bu nedenle bu maymunların bütün milyonu, daha büyük gruplara boyun eğecek çok sayıda 

çeşitli küçük gruplara bölünür.  Her zaman muhalefet olur, her zaman kanlı savaşlar ve bunun 

gibi şeyler olur. Ve şimdi hayal edin: onlara yiyecek değil, ama bir alet veriyoruz, yani bir 

silah, küçük sürüdeki o küçük gruplardan birine bile. Ne olur? 

 

Bu küçük sürü anında herkese hükmetmeye başlar. Neden? Çünkü onlar  silahlılar. Bu böyle 

değil mi? Böyle, neden? Çünkü onlar bir sürü, onlar hayvanlar. Konu bu. 

 

Aynı şey o maymunlardan farklı olmayan insanlıkta da olur, eğer bu tür koşullar altında bunun 

mümkün olmasını sağlayan bir ilah elde ederse... 

 

Oysa, iklim kontrolü nedir? O bir silahtır, çok ciddi bir silah. Bu nedenle, bu tektonik uygarlık 

başka uygarlıklar için tehlikeli olur, çünkü muazzam yeteneklere sahip olur: öncelikle enerji, 

ikincisi bilgi, ve üçüncü olarak insanda hükmeden hayvan doğası korunur. İyi olan bir şey olur 

mu? Hiç bir şey.  
 

Aynen o maymun kafesindeki gibi. Ve ayrıca çelişkinin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Günümüzdeki durumla bir paralel çizeceğim. Neden bazı politikacılar, en akıllı insanlar 

kozmik etki olduğunu biliyor ve anlıyorlar, ama hala insanlarına kaçınılmaz olana 

hazırlanmaları çağrısını yapıyorlar? Nedeni ne? 



İşte o maymun kafesiyle ilgili aşağıdaki örnek. Durumun kötüleştiğini, yiyecek ve su 

olmadığını hayal edin,  ve onlar orada sadece savaşmıyorlar ve birbirlerini dövmüyorlar, ama  

nazik bir adam geliyor ve tüm maymunların bu kafesten ayrılabilmeleri için, herkesi kontrol 

eden alfa erkeğine kapının anahtarını veriyor. Alfa erkeği kapıyı açar mı?  

Basit bir soru. Buna dürüstçe yanıt verin.  

 
Hayır, dostlar, açmaz. Neden? Çünkü iktidar bu insanlar için özgürlükten, tüm insanların  

özgürlüğünden çok daha önemlidir. Mesele bu. Oysa eğer anahtar sıradan bir maymuna 

verilirse, sıradan maymun kapıyı açar ve herkesi dışarı çıkarır, bu kesin. Evet, maymunlar 

maymun olarak kalırlar. Ve bu kafesten çıktıktan sonra bile, klanlar oluşturmaya ve yiyecek 

için birbirleri ile savaşmaya devam ederler. Bu böyle değil mi? Dürüstçe konuşalım.  

 

Bu elbette çok şeyi açıklıyor. Örneğin bazı insanlar, "Neden dışarından biri bize yardım 

etmiyor?" diyor. Dışarıdan biri. Yanıt bu.  

 

T: Evet. Bu çok şeyi açıklıyor.  

IM: Ve nasıl yardım etsin? Bu gerçek, sonuçta. 

T: İgor Mihailoviç, insan ve insan-olmayan uygarlık arasında fark olduğunu söyledin... 

IM: Yoksa yanlış mıyım? Maymunların örneğine dayanarak.  

T: Elbette, haklısın.  

IM: Bu üzücü, ama böyle.  

Jh: Bu çok üzücü, evet.  

 

IM: Ama böyle ciddi bir konuda hazır olmayanlara yardım etmeyi yasaklayan yasalar var. Ve 
insan uygarlığı ile insan-olmayan uygarlık arasındaki fark nedir? Bu nokta, insanların anlaması 

için. İnsan uygarlığı? Bunun hakkında zaten çok fazla konuştuk. Tam olarak aşağıdakini 

söyleyen basit bir formül var: insan uygarlığı mutlak eşitlik anlamına gelir; bir insanın 

toplumun parçası olduğu yerdir (üzgünüm, bir dişil parça veya bir aks değil), ve bir insanın 

toplum için ve toplumun bir insan için olduğu yerdir. Farkı görüyor musunuz? 

 

Jackie de bu şekilde dile getirdi, ama "toplum bir insan içindir" olan son kısmı çıkardı. İlk ve 

en değerli şeyin insan hayatı olduğu yer. Gücün olmadığı, ama eşitliğin olduğu yer; insanların 

birlikte kararlar verdiği yer, sorumluluktan vazgeçmedikleri yer. İnsan uygarlığı budur. 

Hepimize ait olan tüm potansiyelin, başka deyişle, zihinsel potansiyelin, tüm kaynakların ve 

teknik potansiyelin olduğu yer. Ve bu anda neyi geliştireceklerine ve onu nasıl 

geliştireceklerine insanlar karar verir: hangi sanayilerin ve alanların geliştirileceğine. Ve 

burada tüm potansiyel o ya da bu alanın gelişimine yatırılır. 

 

Veya bu durumda, örneğin... "Ne için?", basit bir soru, bunu anlamıyorum. Jackie Yaratıcı 

Toplumun inşası için %0.5 verdiğini söyledi. Bu aslında çok fazla. Ve neden insanların geri 

kalanı Yaratıcı Toplumu anlamıyor? Basit bir soru. Ve hangisi daha iyi? 

Hiç bir şey yapmadığımız birinci model Mars'a çevirir, sadece sahip olduklarımızdan değil, 

sevdiklerimizden ve yakınlarımızdan, ama aynı zamanda kendi hayatlarımızdan ayrılırız ve 
ikinci modelden çok daha hızlı... 

 

Jackie bir yıl söyledi mi? Bu söylediği yılın videomuzdan çıkarılacağını sanıyorum. Oysa 

ikinci model aslında kölelik; bu çok hızlı bir şekilde, çok yakında gerçekleşecek bir şey. 



Önümüzde bir kaç yıl olduğu görünüyor. O yıllar nedir? Onlar hiç bir şeydir. Göz açıp 

kapayıncaya kadar uçup gider. Ve yarattığınız her şey, alışmış olduğunuz her şey, özür 

dilerim, evden, arabadan, başka şeylerden söz etmiyorum, fotoğraflar bile, hatta, özür dilerin, 

temel olan şeyler... size ait olan her şey, giysileriniz - kendinizle birlikte hiç bir şey 

alamayacaksınız. 

 
Bundan başka, akrabalarınızdan ve sevdiklerinizden ayrılacaksınız. Anlıyorum, hayatınızı 

korursunuz ve umudunuzu sürdürürsünüz. Çaresizlik durumunda, bu da bir çıkış yolu, bir tür 

umuttur. Hiç bir şeyden daha iyidir. Ama neden bunu bu noktaya getirmek? Basit bir soru. 

Neden evlerinizi kaybedesiniz? Neden sevdiklerinizi ve yakınlarınızı kaybedesiniz? Neden 

kendinizi hayatınızdan, alıştığınız hayattan yoksun bırakasınız? Ne için? Konu ne? Neden 

buna getirelim? 

 

Sonuçta, Yaratıcı Toplum, yine, insan uygarlığıdır, ve sizden hiç bir şey almayacak. Size 

sadece fırsatlar verecek, şu anda hayal bile etmediğiniz o fırsatları, dostum. Ve onu 

reddediyoruz, çünkü onu anlamıyoruz. Herkes, "Evet, hazırız, ama nasıl inşa edeceğiz? Ne 

yapacağız?" diyor. Ve burada tam buna geliyor: Ne yapacağız?  

 

Jackie'nin modelinin ikinci kısmında yapılması gerekenleri anlıyoruz. Şehirler inşa etmeye 

başlamalıyız..  

Jh: İnşa etmek ve işletmek. 

 

IM: Şehirleri inşa etmek ve işletmek, Çinlilere yardım etmek, çünkü.. daha sonra kendimiz için 

bu tabut konuta sahip olmak için, ve hepsi bu; sıkı çalışma, kötü yiyecekler kölelik var oluşu, 
ama var oluş (ve bu çok değerli). Buna karşı olmadığımı vurguluyorum. Bunun değerli 

olduğunu söylüyorum, bunu kabul ediyorum.Hayatı dört veya beş yıl için bile korumak 

gerçekten değerli. Bu hayat ve buna değer.  

 

Yine de, neden? Anlamıyorum. Gerçekten, neden kötü bir şey olmasını bekliyoruz ve harekete 

geçmiyoruz? Neler olduğunu göremiyor musunuz? Yoksa daha fazla kanıta mı ihtiyacınız var?  

Yoksa gerçekten Jackie'ye konuşma ve bize her gün neler olacağını anlatma şansı vermemiz 

mi gerekiyor ve "o zaman onun aslında bir peygamber olduğuna ikna olacağız" veya başka bir 

şey? 

 

Yarın o günü yaşıyor olacaksınız, ve neler olacağını kendiniz göreceksiniz. Bu yeterli değil 

mi? Basit bir soru. Ve yarından sonraki gün, neler olacağını kendiniz göreceksiniz. Bu ikna 

edici değil mi? Ve şu anda olanlar ikna edici değil mi? Özür dilerim, bu sizin zekanızın 

ötesinde mi? Neden insanlar kendinizi küçümsüyorsunuz? Neden kendi aklınızı 

küçümsüyorsunuz?  İlerlemeyi hesaplayamıyor musunuz? 10 yıl önce ve şu anda neler 

olduğunu karşılaştıramıyor musunuz ve olayların yıllar boyunca nasıl hızlandığını?  

 

Bilim insanlarının bunun nasıl olacağını anlattıklarını unuttunuz mu,  "Evet, 200 yılda küresel 

ısınma," sonra 100 yılda, sonra 50 yılda? Oysa bu aslında şimdi gerçekleşiyor. Ve bilim 
insanları şunu söylüyor: "Evet, bu şimdi gerçekleşiyor ve bunun neden böyle olduğunu 

anlamıyoruz." Elbette, anlamıyorlar, çünkü bunu bilmiyorlar. Ama siz bunu görüyorsunuz. 

Yoksa kendinize inanmıyor musunuz? Problem bu.  

 



Tüketici formatın bizi hangi dereceye kadar deforme ettiğini. Yarın her şeyi kaybetmeye 

hazırız, kelimenin tam anlamıyla her şeyi ve köleliğe girmeye, ama hayatta kalabilmek ve 

bilinç buna karşı çıkmaz. Bilincin direndiği tek şey Çin dilinin karmaşıklığı. Basit bir soru. 

Neden? Sonuçta, tüm bunları durdurabiliriz. Gerçekten bu iklimi durdurabiliriz; Asla hayal 

etmediğimiz şeyleri kazanabiliriz, bütün Evrenin bize açtığı, bizim için, insanlığın hepsi için  

var olmanın milyarlarca yılını açan o fırsatları,  her birey için de muazzam fırsatlar sunan. 
 

Neden bunu reddedelim? "Ya iklim krizi çekip giderse? Ya kendi kendine iyileşirse?  Ya iklim 

iyi olursa?" Buna rağmen, sadece iklim için Yaratıcı Topluma ihtiyacımız var mı? Ya 

insaniyet? Ya hayatı geliştirme? Ya evrim? Yoksa evrim yeni telefonlar, yeni arabalar ya da  

her yıl yeni moda ile mi ilgili? İnsanlığın evrimi bu mu? Tüketimde, nefrette, birbirine karşı 

savaşta? Evrim nedir? İnsanlığın ve her birimizin varoluşunun amacı nedir? Bana öyle geliyor 

ki, bunu düşünmeye değer. Herkes bunu düşünmeli. Hayat böyle. 

 

İklim hakkında, Yaratıcı Toplum hakkında konuşmayı istediysek bile, bugün, videomuz pek 

neşelendirici olmadı. Biliyorsunuz, dürüstçe, farklı türde videoları tercih ederim; İyi şeyler 

hakkında, ruh hakkında, Sevgi hakkında konuşmaktan daha çok mutlu ve istekli olurum; bu 

daha keyifli,Çünkü ne olacaksa olacak, hepimiz bunu göreceğiz. Ve biz ulaşamazsak, insanlar 

mesajımıza sağır olursa ne yapabiliriz? Hiç bir şey. Öyle değil mi?  

 

T: Aydınlattığınız için çok teşekkürler, İgor Mihailoviç, çünkü, Jackie'nin bu modelini 

yorumlarken, en azından bunun gerçekte ne kadar ütopik olduğunu gösterdiniz.  Oysa Jackie 

inanıyor ki Yaratıcı Toplum ... 

 
IM: Ütopya?  

T: Ütopya, evet. 

 

IM: Evet, Yaratıcı Toplumun ütopik olduğunu bir çok kez söyledi. Dostlarım, gerçekte ütopik 

olan nedir: tüketici format mı yoksa Yaratıcı Toplum mu? Şimdiye kadar uygarlığın, insanlığın 

Yaratıcı Toplum nedeniyle boğulduğunu hiç duyan oldu mu? Bir kere bile. Öyle değil mi? 

Bütün tarihte böyle bir şey asla olmadı. Oysa tüketici format bugün uygarlığımızı boğuyor. 

Önceki uygarlıklar tam olarak tüketici format nedeniyle boğuldular. Öyleyse ütopik olan ne? 

Tüketici format mı yoksa kelimenin tam anlamıyla Yaratıcı format mı?  

 

Ve yine, bu "ütopik" teriminin ortaya çıkmasına neden olan nedir?  Ütopya isimli bir edebiyat 

eseri yaratıldı. Ama bunun Yaratıcı Toplum ile ne ilgisi var? Sonuçta, o eserde, insanlar 

üzerinde iktidar vardı. Veya, "Pekala, bu yine komünizm modeli" diyorlar ve benzerleri. 

Komünistler gerçekte iktidardan vazgeçtiler mi? Yine, komünist modeli bozdular. Sonuçta, 

orijinal olarak, komünist fikrin kendisi tüm gücün insanlara ait olmasıydı. İnsanlar kürekleri ve 

çapaları alırken, güç yöneticilerin ellerinde kaldı. Bu nedenle dostlarım, Jackie'nin savları 

ütopya ile ilgili olarak savunulamaz. 

 

Kelimenin tam anlamıyla her seferinde boğulmayla sonuçlanan tüketim toplumunun aksine, 
Yaratıcı Toplumun gelişmesi nedeniyle insanlık, bu süreci kontrol etme fırsatlarını elde ettiği 

için hiçbir zaman boğulmamıştır.  

  

Aslında, hem insan bilinci hem de salt bilinç insanlık için en parlak beklentileri çizmez. Ve 

burada, Jackie Yaratıcı Toplumu inşa etmek için sadece %0.5 tahsis ediyor. Elbette, bir çok 



insan bu gerçeğe üzülebilir ve bundan dolayı cesaretleri kırılabilir. Ve soru şu: bu gerçekten o 

kadar üzücü mü ve Jackie gerçekten her şeyi hesapladı mı? Doğrusu, Jackie her şeyi hesapladı, 

ama tek bir şey dışında. 

 

O bizim insanlar olduğumuzu hesaba katmadı. Oysa insan varlığı ikilidir. Ve insan yapay 

bilincin kavrayışının ötesinde olan kararlar verebilir. Bu kararlar tüketici formatın gücü altında 
olan insanların bilinci tarafından algılanamaz. Bu tür kararlar onların bakış açısından mantığa 

aykırıdır. Anlamak için size basit bir örnek vereyim. Bir tür kamp gezisinde olduğunuzu hayal 

edin. Ve telefonunuzdaki pil tükeniyor. Ama birinin, hatta size yabancı birinin şarj cihazı var 

ve onu istemek için yanına geliyorsunuz. Sizi reddederler mi? %99 veya çoğu durumda, şarj 

etmenize izin verilir. Öyle değil mi? Siz de onların şarj etmesine izin verirsiniz, öyle değil mi?  

 

T: Elbette.  

IM: Ama Jackie enerjisini asla paylaşmaz. Böyle insanlar da var - milyonda bir, fazla değil.  

Oysa başka herkes memnuniyetle paylaşır. Biz insanları özü anlayamayan ruhsuz bilinçten 

ayırt eden şey budur. Sonuçta, diyelim, insanlık modern uygarlığımızda tek başına durmuyor.  

Bundan önce insanlık vardı. En kötü durumda kararlar veren ve Yaratıcı Toplumu yaratan pek 

çok başkaları var, öyle değil mi? Yaptılar. Onlar bu durumdan çıktılar ve hayatta kaldılar. 

Neden? Çünkü insan aynı zamanda ruhsal bir varlıktır. Ve insanlık aptalca ve ölümlü olan 

şeylerden vazgeçme kuvveti bulduğu zaman, önlerinde muazzam beklentiler açılır. Bu 

gerçekten böyle.  

 

Ama bilinç sadece mantığı algılayabilir. Ve bu durumda mantık, Jackie'yi takdir etmeliyiz, 

onun mantığı demir, oldukça fazla, tek bir şey haricinde. Bu işe yaramayacak. Sadece işe 
yaramaz. Neden? Çünkü insanlığın aslında üç değil, iki yolu var: kelimenin tam anlamıyla 

boğulmakla sona eren yol ve Yaratıcı Toplum. 

 

Sonuçta, Jackie'nin modeli sınırlı. Evet, insanlığın azabını dört veya beş yol uzatır, ama hayat 

vermez. Bu model ile ilgili iyi olan ne biliyor musunuz? Övmeliyiz ve burada çok büyük bir 

artı var. Bu sadece sığınak ve gelecek için umut vermiyor, aynı zamanda onun modeli, tüm 

insanlık için huzurlu, sakin bir şekilde gelmekte olan şeyi, kaçınılmaz olanı beklemek için 

dedikleri gibi el ele tutuşmalarını sağlar. Ama, kazanmak imkansız olacak. İklimi kontrol 

etmek için bilgi elde etmek imkansız olacak. Bu nedenle bu hiç bir yere çıkmayan bir yoldur.  

Bunun huzurlu bir şekilde ve dört veya beş yıl sonra gerçekleşecek olması gerçeği ile ilk 

modelden farklı olması dışında. Buna değer mi?  

 

Bana öyle geliyor ki, düşünülecek bir şeyler var. Öyle değil mi? Jackie çok şeyi 

hesaplayabiliyor. Ve söyleyecek bir şeyleri olması ve gerçekleri vermesi hakkında söylediği 

şey gerçekten doğru. O bilincimizin almak istediği her şeyi bize anlatabilir: yarın neler 

olacağını, ne zaman, hangi felaketlerin olacağını, tam olarak nerede olacağını - ve bunları 

sonraki ay için sayabilir ve hepimiz bunun böyle olduğuna tanık oluruz. Bize ekonomideki 

gelmekte olan değişimleri anlatacak, ve gerçekten böyle olacak, jeopolitikte olanlar dahil. Ne 

zaman ve hangi türde enflasyonun geldiğini ve paraya ne olacağını bize çok kolayca anlatır.  
Bu çok kolay. Gerçekte onun için zor değil ve o bunu biliyor. Neden? Çünkü tüm bunlar 

matematiksel modele uyuyor. 

 



Bu mantıklı. Ama o tek bir şeyi bilmiyor - biz insanların, yaşamak istediğimiz zaman, insanlar 

olarak neler yapabileceğimizi bilmiyor. Onun bilmediği şey bu. Döviz oranlarını, iniş çıkışları 

tahmin ederken, bu zor değil, dostlar. Evet, bu gerçekten böyle. 

 

Jh: Ama finansal kabiliyetler için, Jackie'nin dediği gibi Çin acele etmeli, çünkü dijital para 

birimlerinin çöküşü ile tetiklenen finansal bir çöküş olacak.Jackie bitcoin'in bir çok 
dalgalanmalar göreceğini,  ve .... yılında bitcoin'in değerinin tarihi düşük noktasına düşeceğini,  

ondan sonra var olmaya son vereceğini söylüyor. 

 

Bu bitcoin düşüşü diğer kripto paraların çökmesine yol açacak, kripto paraya yatırım 

yapanların bir günde yaklaşık 2 trilyon dolar kaybetmelerine neden olacak. Ciddi kayıplar. 

İnsanlar için bu parayı Yaratıcı Toplumu inşa etmeye yönlendirmek daha iyi olurdu. İnsanlar 

bırakın insanlığı, kimseyle paylaşmamak için paralarını bitcoinlerde sakladılar. Biliyorsunuz, 

insan psikolojisi böyle: insan son ana kadar altın torbalarının üzerinde oturur, ama paylaşmaz.  

 

Bu arada altın ile ilgili olarak, Jackie'ye göre 20.... yılında altın değerini kaybedecek ve sıradan 

bakır fiyatına yaklaşacak. Bu nedenle mal varlığı olarak altın değersiz ve yararsız olacak. 

Kereste ve metal gibi kaynaklar öncelik olacak ve bunların eksikliği zamanla artacak. Bu 

doğal. Ve burada onu reddetmek imkansız. Neden? Çünkü daha da az kereste var, ama o 

değerli ve değeri artacak. Metal her zaman gerekli olan bir şey. Oysa altın sadece bir iletken 

olarak kullanılacak. Bu nedenle altın çok yakında gidecek ve değerini kaybedecek. 

 

Zh: Değerini kaybedecek, çünkü ona ihtiyaç yok.  

 
IM: O sadece gerekli değil. Biraz daha zaman geçecek ve tüm değerli metaller, değerli 

metaller olmaya son verecek. Sadece üretimde kullanılan, gerekli olan, bize bir tür hayat 

veren metaller değerli olacak. Ama tüm o uydurulmuş değerler, biliyorsunuz insanlık tarihi, 

kültür - "nasıl olur, onlar en düyük değerler" ve bunun gibi, yani paha biçilmez resimler, 

antikalar ve tüm bunlar... 

 

O, bu sığınak şehirlere girdiğiniz zaman her şeyi bırakacağınızı, sterilize edilmek için sağlık 

merkezine çıplak gideceğinizi ve yanınıza hiç bir şey almayacağınızı açıkça söyledi. İnsanlar 

hiç kimsenin bunlara ihtiyacı olmadığını iyice anlayacaklar. Bunlar insanların uydurduğu 

değerler. Bu sadece insanların karar verdiği yol; bu şekilde uydurmuşlar. 

 

Biliyorsunuz, bunlar bir tür enerji biriktirme eşdeğeri, gerçekte enerji değiller: ne altın ne 

elmaslar ne de başka bir şey. Ve elbette resimler vs. Ve elbette bazı el ürünü eserler veya 

başka bir şey. Tüm bunlar anlamsız. Tüm bunlar değersiz hale gelecek. Ve bu doğru. 

 

T: Altın ve gümüş ile ilgili, kısaca bu konuya eklemek istedim. MS 3 ncü yüzyılda Romalı St. 

Hippolytus bitiş zamanlarını tanımladığı zaman, insanların altın ve gümüşü sokaklara 

atacaklarını ve hiç kimsenin almayacağını, çünkü her şeyin tiksinç olacağını söyledi. 

 
IM: Ve neden ona ihtiyacınız var. O  gerçekten tiksinç olacak. Şimdi değeri var, çünkü onu 

satabiliyorsunuz, ve ne satın alabileceğiniz bazı enerjiler alıyorsunuz? Bedeninizin ihtiyacı 

olan enerji, yani, kelimenin tam anlamıyla yiyecek. Ya da bedeninizi sıcak tutmak için bazı 

giysiler. Ama bu bugünlerde.  

 



Oysa, daha sonra, bir parça metal için kim yiyecek verecek? Bu gülünç.  

 

Jh: Doğru ve hepsi bu değil. Jackie bugünün uluslararası liderlerini analiz etti: habitus (eğilim) 

teşhisi, davranışsal psikodiagnostik ve konuşmalarının içerik analizini yaptı ve siyasi arenada 

önemli bir figür olan günümüzün dünya liderlerinden birinin yakında hastalığının ciddi bir 

tezahürüyle karşı karşıya kalacağı ve onu emekli olmaya zorlayacağı sonucuna vardı, bu 
sadece dünya ekonomisini istikrarsızlaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm jeopolitik 

ortamı da kötüleştirecek. 

 

IM: Bununla tartışmıyorum bile. Bugün itibarıyla, insanları gözlemleyerek, Jackie kolayca 

teşhisler yapabilir ve bunda oldukça doğru teşhisler. Ama aslında, evet, bu olabilir. Jeopolitika 

alanında komplikasyonlar olacak. Ama eğer konuşursa... Allah'a şükür, bizi sadece dostlarımız 

dinliyor, oysa konferansta çok fazla insan onu işitebilir, özellikle bu tür bilgi ile. Yine, bu onun 

reytinglerine ekleme yapar ve dikkat çeker.   

 

T: Aslında dediğin gibi, Jackie'nin insanın ikiliğini anlamaması harika. Ve insanlar kendilerini 

feda edebilirler.  

IM: Elbette.  

 

T: Bu tür bir özgecilik. Bu nedenle, onun için bu...  
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IM: Onun için hiç anlaşılmazdır. Görüyorsunuz, insanlar onun için bir gizem. Akla sığmayan 

eylemleri anlamaz. Onun anlayışında, mantıklı eylemler size kar getirenlerdir. Ama yine, bir 

çok insanın bilincinin de bunu anlamadığını söylemeye değer. Tüketiciliğin içine gömülmüş 
insanlar da çok şeyleri anlamıyor. 

 

Son zamanlarda, bir markette bir kadın bana geldi ve dedi ki, "Igor Mihailoviç," "ne 

yapmalıyım? Gelmekte olan şeyi insanlara anlatıyorum, yaratıcı toplumu kurma ihtiyacını, 

kıyameti. Beni dinlemek istemiyorlar" dedi.  

 

Ona dedim ki, "Neden bunu duymak istemeyen insanlara anlatıyorsun? Neden zamanını 

harcıyorsun? Sonuçta, bunu anlamıyorlar.Ve bunu anlamıyorlar, çünkü bunu duymak 

istemiyorlar. İnsanlar bundan korkuyor, bu nedenle bunu reddediyorlar. Bu böyle değil mi? 

Sonuçta, Çok fazla insan bizi, ALLATRA katılımcılarını ve ALLATRA'nın ne olduğunu 

anlamıyor. Bu nedenle bize etiket koyuyorlar, tarikatçı veya istihbarat servislerinin projesi 

olduğumuz: bazıları bizi belirli hizmetler ile suçluyor, diğerleri başka şeylerle suçluyor.  

 

Herkes bir tür çıkar arıyor. "Eğer tüm dünyada çok büyük bir organizasyon varsa, bu onların 

bir şey istedikleri anlamına gelir." Tüketici bilincin anlayışında ne istiyorlar? Kesinlikle, güç 

ve para istiyorlar. Bu nedenle bu insanlar birilerinin desteği olmadan başkalarını 

bilgilendirmeye paramızı, zamanımızı ve kaynakları nasıl harcadığımızı anlamıyorlar. Bilinç, 

tüketici olan bilinç bile gerçekte bunu yapabilir mi, kesinlikle cansız olan ve tek bir mantığı 

olan - tüm pahasına hayatta kalmak ve hükmetmek - yapay bilinçten söz etmiyorum bile. 
 

Orada sadece tek bir rüya var - El olmak, başka bir şey değil, hiç bir şey. Bundan başka, 

sınırsız enerji kaynağına sahip olmak  için El olmaya ihtiyacı var, sadece bu. Ve eğer insanın 

bilinci bile bunu anlamıyorsa, neden bizler, ALLATRA katılımcıları bunu anlıyoruz, bunu 

biliyoruz ve bunu yapıyoruz. İnsanlar bunu anlamıyorlar, çıkarımızı arıyorlar. Çıkarımız, 



dostlar kesinlikle bizler insanlarız ve yaşamak istiyoruz. Ve bunu tüm insanlığın hayatta 

kalması için yapıyoruz, çünkü ayrı olarak hayatta kalamayacağımızı anlıyoruz. Yalnızca başka 

herkesle birlikte hayatta kalabiliriz. Bu böyle değil mi? 

 

Ama sonra yine, neden diğer insanların gelen şeyi ve neler olduğunu anlamadıklarını merak 

ediyorum; neden insanlar Yaratıcı Toplumun yalnızca kaçınılmaz olandan kaçmak ve hayatta 
kalmak ile ilgili olmadığını anlamıyorlar. Yaratıcı Toplum bütün uygarlığın gelişiminin yeni 

seviyesidir. Bilim kurgu yazarları bile insanlığın sınırsız alabilecekleri şeyleri tanımlamadılar.  

O her bir insanın hayatını geliştiren bir şeydir. O, peygamberlerin hakkında konuştukları 

dünyadır. Biz insanların yaşamamızın beklendiği yol budur.  

 

Bana gelince, örneğin, neden insanların bunu anlamadığını anlamıyorum. Onlar eğitimliler, 

akıllılar, bilgililer ve modernler, ama basit şeyleri anlamıyorlar: her şeyin geçtiğini ve her 

şeyin yok olduğunu, ve bu dünya gerçekten sınırlı. Ve tam şu anda, hep birlikte, çok şeyi 

değiştirebiliriz. Sadece hayatta kalabilmeyiz, muazzam fırsatlar kazanabiliriz. Onurla 

yaşayabiliriz. Neden biz bunu anlıyoruz, başkaları anlamıyor? Ve neden Jackie gibi 

davranalım? O anlaşılabilir.  

 

Ama sadece hayat verilmiş olmayan, aynı zamanda ruhu olan varlıklar olan, insanları nasıl 

anlarız, güzel bir hayat isteyen, dünyada barış isteyen, sevgi saygının hüküm sürmesini 

isteyen, ayrıca Peygamberin vasiyet ettiği gibi, bir kadının bir kıta boyunca yürüyebilmesini ve 

kötü bir şey görmemesini, sadece yardım görmesini, duymaktan söz etmiyorum bile, 

görmemesini bile isteyen insanlar.   

 
Neden çocukların güvende olacağı bu dünyayı inşa etmiyoruz? Neden bunu yapmıyoruz? 

Neden o hastalıkları, o açlığı yok etmek için eylemeye geçmiyoruz? Neden savaşların olduğu, 

birbirimize saygı duymadığımız bir dünyada yaşıyoruz? Bir tür deforme olmuş insanlar mıyız 

ya da ne? Bunu anlamıyorum. 

 

Ve bu çelişki aaslında beni biraz şaşırtıyor, biliyorsunuz. Neden insanlar tanımladığımız gibi 

yaşamak istiyorlar, bunu istiyorlar, ama neden bunu yapmıyorlar? Ve neden, biz bunu 

yaptığımız zaman, bizi deli olarak algılıyorlar, deyim yerindeyse biz ya kurnazız ya da deli? 

Neden tüm dünyadan çok sayıda indan, insanlık ile ilgileniyor, bunu ılımlı söylersek, sırtına 

tükürülüyor ve tek bir minnet sözcüğü almıyor? Minnettarlığınıza ihtiyacımız yok, yardımınıza 

ihtiyacımız var. Ve biz değil, ama siz. Bu böyle değil mi? 

 

Sonuçta, birlikte çok şey yapabiliriz, oysa ayrı ayır hiç bir şey yapamayız. Gerçekte, insanlar, 

bizim insanlarımız, ALLATRA'nın insanları onlara hayat verebilen Bilgiyi aldılar. Sadece 

kendileri ile ilgilenmek yerine, insanlık ile de ilgileniyorlar. Neden? Çünkü insanlığın 

yaşamaya layık olduğunu anlıyorlar. Bu böyle değil mi? Çünkü hayatın uğrunda savaşmaya 

değer olduğunu anlıyorlar. Ve her şeye rağmen, tekrar tekrar anlatmaya ve bunu işitmeyi 

istemeyenleri bile ikna etmeye devam ediyorlar.  Neden? Çünkü biliyoruz, evet, biliyoruz. 

Yarın ne olacağını biliyoruz, yarından sonraki gün ne olacağını biliyoruz. Ama ayrıca bugün, 
yarını değiştirebileceğimizi biliyoruz, ve hatta fazlasını, yarından sonraki günü, ve bu 

gücümüz dahilinde, sizin ve bizim gücümüzün dahilinde. Ve bunu biliyoruz. Bununla ilgili zor 

olan hiç bir şey yok.  

 



Sadece İnsanlar olmak, birbirimizi sevmeyi öğrenmek, hayvanlar olmayı bırakmak, aynı bir 

parça ekmek için birbirinin boğazını parçalamaya hazır olan kafesteki o maymunlar gibi. Bu 

günümüzde gerçekleşmiyor mu? Her şeyi kaybedeceğiz, ne olursa olsun...Biliyorsunuz.. 

Üzgünüm, dostlar, ama dürüst olursak, başka bir şey hakkında konuşmak isterdim. Şu andaki 

durumda, insanlar ile kelimenin tam anlamıyla nasıl kurtulacakları hakkında konuşmak isterim 

ne ve neden hakkında değil.  
 

Hepimiz neler olacağını ve nedenini biliyoruz. Ve hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.  

Ve hepimiz, Yaratıcı Toplumda, peygamberlerimizin yaşamamızı vasiyet ettikleri formatta 

birleşme olmadan, hayatta kalamayacağımızın mükemmel şekilde farkındayız. Herkes bunun 

doğru olduğunu biliyor. Neden bunu yapmıyoruz? Çünkü, dostlar, bir çoğumuz tek kaygısı 

tüketim olan ruhsuz zeka seviyesine alçaldık. Eğer bunu kabul etmezsek, değişmeyiz. Ve her 

şey her birimiz ile, her insanın kararı ile başlar. Bu böyle değil mi?  

 

Ne kadar arzu edersek edelim, ne tür bir alfa olmak istersek isteyelim, her şey değişecek. Daha 

önce gösteriş yapacak kimse olmayacak, kusura bakmayın. İki yolumuz var: yaşamak veya 

yaşamamak. İkinci senaryoda bir çitf seçeneğimiz var: hayatlarımızı kölelikte olarak 

uzatabiliriz, veya hiç bir şey yapmayıp Jackie'nin dile getirdiği tarihi bekleyebiliriz. Ve o 

burada hatalı değil, sıkıntı budur. Neden? Çünkü bu doğru matematiksel hesaplamaya uyuyor. 

Ve bu doğru. Anlıyorum, kesinlikle bunu işitmek istemiyoruz, bunu bilmek istemiyoruz, her 

şeyin iyi olmasını istiyoruz. 

 

Biliyorsunuz, küçük çocuklar gibi: "Bunu istemiyorum" veya "Şunu istiyorum". Bunu 

isteyebilir veya istemeyebilirsiniz, ama böyle olacak. Ve tüm bunlar bizim seçimimiz ile 
olacak. Ve kendimizi, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi ve tüm insanlığı gerçekten kurtarmak 

yerine, neden şu anda sizinle bu konuyu konuşuyoruz? Neden? 

 

Şimdi 2021'in sonuna yaklaşıyoruz. Ama bu yılın bitmesinden önce, hala iklim ile hoş 

olmayan anlar yaşayacağız. Bu ikna olmak için yeterli değil mi? Ya da herkesin bunun sonlu 

olduğuna ikna olması için 5 yıl daha bekleyelim. Oysa, o zaman ne yapacak zamanımız 

olacak, dostlar? Olaylara mantıklı şekilde bakalım. Jackie'nin yaptığı gibi biraz hesap yapalım:  

zamanı hesaplayalım ve kuvvetlerimizi değerlendirelim. 

 

Evet, bilgilendirme aşamasının Yaratıcı Toplumda vazgeçilmez olduğunu anlıyorum. Tüm 

insanlar bunun farkında oluncaya kadar, onlar bunu isteyinceye kadar insanlığın çoğunluğu bu 

kararı verinceye kadar, ilerleyemeyeceğiz. Mesele bu, çünkü tüm bunlar karmaşık. Oysa 

insanlar tam şu anda bir şeyler yapmak istiyor. Ama tam şu anda bir şeyler yapmak 

istiyorsanız, Tanrı aşkına, Jackie'nin ikinci modeli - Çinlilerin sığınak şehirler inşa etmesine 

yardım etmek, eğer insanları bilgilendirmek, konuşmak istemiyorsanız, ve eğer kendinizi, 

yakınlarınızı ve sevdiklerinizi değiştirmek istemiyorsanız. 

 

Biliyorsunuz, bu "başka birinin hayatı gizemdir"e benziyor." Başka birinin ailesinde tavsiye 

vermeye benziyor. İnsanlar sık sık bana soruyor, bazen bir kadın kocasının kötü olduğunu 
söylüyor, bazen bir adam eşinin kötü olduğunu iddia ediyor ve ne yapabilirler? Böyle sorulara 

hiç yanıt vermiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir ailede, her iki eş de suçludur. Eğer 

dünya, onların dünyası, küçük aile kalbi çöküyorsa, bu her ikisinin suçlu olduğu anlamına 

gelir. Her ikisi de bencildir. Kimse uzlaşmaya yanaşmıyor ve hiç kimse diğerini anlamak 



istemiyor. Ama onlardan biri basitçe diğerine hükmetmek istiyor, oysa diğeri bundan kaçmak 

veya o da hükmetmek istiyor, ama başarısız oluyor.  

 

Biliyorsunuz, insanlar birbirlerini sevmedikleri zaman, ama ailelerinde bile alfa için 

savaştıkları zaman, bu ailenin bir faydası olmaz. Öyleyse, dostlarım, ailenizdeki her şeyi 

kendiniz halledin ve suçlayacak birini aramayın. Sizin dışınızda herhangi bir suçlu taraf hiç 
olmadı ve olmayacak. Bu hayatın gerçeğidir. Ve burada da, hiç kimse sizin seçiminizden 

sorumlu olmaz. Siz kendiniz seçersiniz: yaşamak veya ölmek. Yaşamak istiyorsanız, Çin 

şehirlerini değil, Yaratıcı Toplumu inşa edelim. 

 

Oysa bu sığınak şehirler size 4 - 5 yıl var olma şansı verir. Bu da çok. Ama, bir problem var: 

bunlar insanların özgür olacakları şehirler değil. Eğer insanlar tüketici formatta özgür 

olacaklarsa, daha önce tartıştığımız gibi, bu anlayışta, o zaman devrimler, savaşlar ve bir parça 

ekmek için çatışma olur. Hiç bir şeye ulaşmayız.Oysa bu tür bir disiplinde, böyle bir düzende -  

bu en iyi fikirdir, ama sonludur. Öyleyse neden kendimiz için sınırlılık yaratalım? Neden 

yaşamak istemeyelim? 

 

Sevgiden konuşuyoruz, mutlu bir dünya istiyoruz, ama bunun için hiç çaba göstermiyoruz. 

Almak istiyoruz. Biliyorsunuz, bir şey almak için, bir şey vermek gereklidir. Dünya bu şekilde 

düzenlenmiş. Ve o tüketici format anlamında bunu çok iyi biliyoruz: kazanmak için, ne 

gereklidir? Almak için ya çalışmak ya da iş hacmine para yatırmamız gerekiyor - anladığımız 

şey bu. 

 

Oysa burada, anlamıyoruz. Bu bugünün gerçekliği. Bu üzücü ve ilginç değil, ama bu doğru.  
Elbette, Jackie'nin dile getirdiği bilgi de çok iyi değil. Umut veriyor ve en üzücü şey, 

insanlığın çoğu tarafından çok iyi anlaşılacak olması, çünkü açık ve onlara umut veriyor. 

Çelişki bu.  

 

Burada, bu gezegende artık El olmayacağı anlaşılmalıdır. İnsanlara hüküm verecek herhangi 

bir otokrasi olmayacak.Bu kaçınılmazdır. Ve bu gerçekten böyle.  

 

T: İgor Mihailoviç, dedin ki, salt bilinçten farklı olarak, insanların içsel olarak, kalplerinin 

emrettiği gibi mantıksız davranması karakteristiktir. 

 

IM: Vicdana göre.  

T: Vicdana göre.  

 

Jh: Bu arada, yapay bilinç Jackie vicdanın insanda gereksiz bir şey olduğuna ve yalnızca 

bencil çıkarlar için kullanıldığına inanıyor;  

 

IM: insanlar bir nevi özgecilik ve vicdanı bir örtü olarak kullanırlar, ama sadece çıkar ararlar 

ve böylece başkalarını manipüle ederler. Bu nedenle, Jackie insanın her şeyden önce bir İnsan 

olduğunun ve bir tür tüketim makinesi olmadığının basit ve temel şeylerini bile anlamıyor.   
Ve bu nokta başka her şeyden çok daha önemlidir: eğer insanlar olduğumuzu hatırlarsak, çok 

şeyi değiştirebileceğiz. Ve her şey gerçekte bizim ellerimizde. Çok şeyler yapabileceğimiz 

doğrudur.  Ama bunu sadece birlikte yapabiliriz.  

 



Biliyorsunuz, dostlarım, sadece her şeyin o kadar kötü olmadığını söylemek isterdim. 

Anlıyorum ki bu video... Bu gerçekten benim de hoşuma gitmiyor, dürüst olursak, tartıştığımız 

şey, tüm bu gelecek beklentileri. Ama tüm bu beklentiler bize bağlı, Bir kez daha söylüyorum, 

herşeyi kolayca değiştirebiliriz. Sadece ne istediğimize dürüstçe bakmalıyız. Yakınlarımızın ve 

sevdiklerimizin arasında kendi evlerimizde yaşamak istiyor muyuz, sevgili insanlar? Öyleyse 

bizi kim engelliyor? Hiç kimse. Eğer bunu istemezsek, iklim bunu bizden alabilir mi? 
 

Alabilir, ama sadece ayrı olduğumuz zaman ve sadece insaniyetsiz olduğumuz zaman. Sadece, 

o ruhsuz bilince benzer şekilde, yalnızca tüketici format ve kişisel çıkar tarafından 

yönlendirildiğimiz zaman. Evet, eğer ruhumuzda en azından bir parça AllatRa - Tanrının 

Sevgisi - varsa, AllatRa'nın ne olduğunu bilmeyenler için tercüme ediyorum, o zaman 

herhangi bir ufkun üstesinden gelebiliriz. Her şeyin üstesinden gelebiliriz.  

 

Bunun için, sadece biraz çaba göstermeliyiz - ve her şey açılır. Ve basit bir şey ile 

başlamalıyız - birbirimize sevgiyle. Öyle değil mi? Sevgiden daha güçlü ne olabilir? Hiç bir 

şey. Çünkü Sevgi bizi hayvanlardan ayıran şeydir. Öyleyse, dostlarım, insanlar olarak kalalım.  

Birbirimizi sevelim ve birilerinin bir şey yapmasını ümit etmeyelim, ama ilerleyelim ve onu 

kendimiz yapalım. Tembel olmayın. Sonuçta, bir çok uygarlık eylemsizlik nedeniyle 

mahvoldu. Oysa bir çok uygarlık sadece harekete geçmeye başladıkları için hayatta kaldı. 

 

Bu nedenle, dostlarım, harekete geçen bir uygarlık olalım. Sözlerde değil, eylemlerde barış ve 

dostluk için çaba gösterelim, Sevgi için çabalayalım. Uygarlığımızın bir kaç yıla değil, 

önümüzde milyarlarca yıla sahip olmasını sağlayalım, artık ne iklime ne de üzerimizde olan 

bazı sözde yetişkin insanların iradesine bağımlı olmamamız için. Üzerimizde sadece Tanrı 
olmalıdır ve hepsi bu. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.  

 

  T: Teşekkürler.  

 

  Jh: Teşekkürler. 
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