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Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ve 

bugün saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, konuşmamızın konusu şu. Mesele şu ki, insanlık çıldırıyor 

ve bunlar sadece kelimeler değil. Çünkü maalesef dünyada zihinsel ve davranışsal 

bozukluklar yaşayan insanların sayısı giderek artıyor. Ve biliyorsunuz, eskiden 

biyolojik ya da sosyo-ekonomik nedenler öne sürülürken, bugünlerde uzmanlar iklim 

değişikliğinin insanların ruh sağlığı üzerindeki etkisi konusunda alarm vermeye 

başladılar. İklim değişikliği gezegende yaşayan her insanın ruh sağlığı için gerçekten 

çok ciddi bir sorun. 

Biliyorsunuz, aşırı hava olayları sırasında bir trajediyle karşılaşan insanın travma 

sonrası stres bozukluğu yaşaması bir şeydir. Bir diğer şey ise gezegendeki insanların 

davranışlarının ve ruh hallerinin küresel iklim değişikliğinden ve bunu tetikleyen 

nedenlerden nasıl etkilendiğidir. Ve biliyorsunuz, yakın zamanda Stockholm'de BM 

Genel Kurulu tarafından düzenlenen bir konferans vardı. Orada da iklim değişikliğinin 

gezegen nüfusunun ruh sağlığıyla ilgili zaten zor olan durumu daha da 

kötüleştirdiğinden bahsedildi. 

Ve biliyorsunuz, bugün itibariyle yaklaşık bir milyar insanın ruhsal bozukluklardan 

muzdarip olduğu resmi olarak belirtiliyor. Bu çok büyük bir rakam ve bu sorun farklı 

ülkelerin ekonomilerine çok büyük zararlar veriyor, çünkü zararın trilyonlarca dolar 

olduğu tahmin ediliyor. Ne yazık ki tahminler cesaret kırıcı, giderek daha da kötüye 

gidiyor. Ruhsal bozuklukların yol açtığı zararın 2030 yılına kadar dünya genelinde 16 

trilyon ABD doları olması bekleniyor. Belki izleyicilerimiz için bu sadece bir rakam, 

ama çok büyük bir para. Çünkü en azından Dünya Bankası'na göre 2020 yılı için tüm 

dünyanın yıllık GSYİH'sinden bahsedecek ve bunu bununla ilişkilendirecek olursak, 

küresel GSYİH 85 trilyon dolarken, ruhsal bozukluklardan kaynaklanan zarar 16 

trilyon dolar. Bu inanılmaz derecede büyük bir miktar. 

İgor Mihayloviç: Aslında çok daha fazla olacak. Neden mi? Çünkü bu patoloji 

ilerleyecek, deyim yerindeyse iklim durumu ağırlaştırıyor. Artı hepimizin içine girdiği 

ekonomik kriz. Çok şiddetli ve çok ciddi bir kriz olacak. Tatiana ve ben birkaç yıl 

önce bu konuda konuştuk ve uyardık. Bazı ülkeleri iyi yönde etkilemeyecek ve 

insanların birikimlerini uzun süre buralara yatırmamaları gerektiğinden bahsetmiştik. 

Hatırlıyor musunuz? 

Tatiana: Hatırlıyorum, elbette.  

 

İgor Mihayloviç: İşte o zamana geldik. Bu şimdi başlayacak. Ve ne yazık ki, evet, 

gelecek yıl da hoş olmayacak. Bu normal. Bu sadece bir kriz. Ama insanlar için bunlar 

zor zamanlar. Üstelik iklim değişikliği var. Artı çok ciddi jeopolitik huzursuzluklar 



var, savaş var, duygular yükseliyor, bu da psişeyi etkiliyor. Biri diğerinin üzerine 

biniyor ve artı kriz nedeniyle enflasyon. Bu yüzden sayı çok büyük olacak. Dile 

getirdikleri sayıdan çok uzak. 

 

Tatiana:  Ama en korkutucu şey, dünyadaki her sekiz insandan birinin zihinsel 

rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalması.  

İgor Mihayloviç: Her sekiz insanda biri değil, daha fazlası. Çünkü yine, bir milyar 

resmi olarak bildirilen rakamdır.  

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar yardım arayan insanlar. Yine de, zaten ruhsal 

bozukluklardan muzdarip olan pek çok insan var, ama yardım aramıyorlar. Neden? 

Hepimiz gayet iyi anlıyoruz: kimse psikiyatriste gitmek istemez ki daha sonra 

arkadaşları, tanıdıkları, akrabaları ve diğer herkes onu hedef göstersin. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, Toplumdaki basmakalıp örnekler kesinlikle böyledir. 

İgor Mihayloviç: Bu hastalık günümüzde çok yaygın ve pek çok insan bu hastalığa 

yakalanmış durumda. Hatta sorumlu olması gereken, kendi gücümüzü emanet 

ettiğimiz üst düzey yetkililere bile bakalım. Hepsinden değil, ama bazı ülkelerden 

bahsediyorum. İnsanlar, bu doğru, onlara bir bakın, normal insanlar mı? 

 

Tatiana: Sonuçta bilinç, muhtemelen bu tür bir davranışın, biraz sapkın bir davranışın, 

bir tür PR olduğunu, belki de bunun dikkat çekmenin bir yolu olduğunu haklı 

çıkarıyor. Ama aslında ben bazı insanların davranışlarını tamamen normal olarak 

nitelendirmezdim. (PR: Halkla ilişkiler). 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Ama şöyle söyleyeyim: İnsanlar yüksek 

mevkilerde oldukları için onlara uymak zorundalar. Geri kalan her şey ise bir tür 

karizma ile meşrulaştırmaya çalıştığımız hastalıklı bir ruh hali. Doğru değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ve eğer bu tür insanlar orada zaten fazlasıyla varsa, aramızda kaç 

tane olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Sadece hayal etmekle kalmayın, yakından 

bakın, kendiniz gözlemleyin. Sonuçta, bugün itibariyle birçok insan sesleri 

duyabiliyor. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet. Allah'a şükür, bazı insanlar buna en azından eleştirel yaklaşıyor ve 

bazıları da... 

 

İgor Mihayloviç: Allah'a şükür.  

 

Tatiana: Evet. 

 



İgor Mihayloviç: Ama birçok insan anlamıyor. Ve bu onların durumunu çok daha 

kötüleştiriyor. Korkuya, depresyona ve daha pek çok şeye neden oluyor, öyle değil 

mi? Oysa insan dikkatini bir hastalığa yatırırsa ne yapar? Satın alır, kendisi için bir 

hastalık satın alır. 

 

Tatiana: Evet, onu kötüleştiriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ve her şey daha da kötüye gidiyor... her geçen gün daha fazla insan 

var. Ama ne yazık ki tahminler yine kötü. İklime gelince, şu ana kadar sadece biraz 

karşılaştık. Sadece ilerlemeye başladı, ivme kazanıyor. 

 

Tatiana: Yani iklim krizinin ne olduğunu bile bilmiyoruz ve tam olarak 

değerlendiremiyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette bilmiyoruz. Hala çok uzağındayız. Biz sadece, biliyorsunuz, 

ayakkabı bağcıklarımızı bağlamak için eğildik, henüz koşmadık bile ve bitiş 

çizgisinden çok uzaktayız. 

 

Tatiana: Biliyor musun, içinde su kaynayan bir tencerenin kapağını örnek vermeniz 

beni çok etkiledi. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 

 

Tatiana: Ve suyun yoğun kaynaması sırasında o kapağa ne olacağını kavradığınız 

zaman... 

İgor Mihayloviç: Ama kapak, özür dilerim... Kesinlikle. İçinde kaynar su olan bu 

tencerenin kapağı da küçük gezegenimizin kabuğundan başka bir şey değil. Ne olacak? 

Olacak olan bu. Durum pek iyi değil. Az önce zihinsel bozukluklardan söz ettin. Öyle 

değil mi? Bugünlerde onkoloji alanında neler olup bittiğine bakalım. Aslında 

hastalanan çok fazla insan var. Ve bu hızla ivme kazanıyor. 

Daha az önemli olmayan başka bir sorun daha var, kardiyovasküler hastalıklardan 

bahsetmiyorum bile. Bağışıklık hakkında konuşalım. Çünkü bugün itibariyle 

bağışıklıkta büyük bir düşüş var. Evet, bazı insanlar tüm bunları komplo teorilerine ve 

fikirlerine bağlamaya başlıyor: COVID'e, aşılamaya ve diğer her şeye. Peki ya 

kelimenin tam anlamıyla bağışıklığını yitiren, COVID'den hasta olmayan, aşılanmayan 

insanlar ne olacak ve böyle çok sayıda insan var? Neden bugün bu kadar çok ilerliyor? 

İklim yüzünden. Gezegenimizi etkileyen şey bizi de etkiliyor dostlarım. Maalesef 

durum çok iyi değil. Biliyor musunuz, bir bütün olarak bu konuda büyük bir soru 

sormak istiyorum: İnsanlık olarak, iklimin, deyim yerindeyse, kendini sonuna kadar 

tezahür ettirdiği noktaya kadar gerçekten yaşayacak mıyız? 

Tatiana: Bu kötü. 

İgor Mihayloviç: Basitçe bir göz atalım. Sekiz milyardan biraz daha azız. Şimdiden 

iki milyarın üzerinde, hatta iki milyarı da aşan sayıda belirgin ruhsal bozukluğu olan 



insan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne yazık ki bunların birçoğu geri dönülemez 

şekilde. Pek çok insanın bağışıklığı azalmış durumda, kanser ve diğer pek çok hastalık 

tam olarak iklim nedeniyle ilerlemeye başladı. Bunlar neden oluyor? Basit bir soru. 

Çünkü sadece gezegenimizi etkileyen şeylerin doğrudan bir etkisi yok, aynı zamanda 

elektromanyetik alanda da bir zayıflama var. Bu bir sır değil, bunu herkes biliyor, 

birçok kaynakta yazıyor. Peki, bedenimiz için manyetik alan nedir? Evet, deneyler 

yapıldı arkadaşlar. Merak edenler bunun nelere yol açtığını görebilirler. Fareler 

üzerinde yapılan meşhur deneyler vesaire. İnsanlar o fareler gibi davranacak 

demiyorum, çünkü yapılan o meşhur deneyde...  

Tatiana: 1960 yılında, hatta... 

 

İgor Mihayloviç: Evet, deyim yerindeyse geçen yüzyılın. Geçtiğimiz milenyumda 

yapıldı. Dolayısıyla, bağışıklığın azalması ve onkolojinin gelişimi orada net ve canlı 

bir şekilde gösterildi.  

 

Tatiana: Onkolojinin çok ciddi gelişmesi. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 

 

Tatiana: Neredeyse %35 artış gösterdi. 

 

İgor Mihayloviç: Saldırganlık, belirgin saldırganlık. 

 

Tatiana: Şiddet, yamyamlık. Bundan başka...  

 

İgor Mihayloviç: Üstelik yeterli yiyecek ve diğer her şey varken. İnsanların böyle 

davranacağını söylemiyoruz. Ama zaten bu şekilde davranıyorlar ve bu sadece 

başlangıç. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz İgor Mihayloviç, bu çalışma çerçevesinde bilim insanları 

tarafından yapılan bir yorumu çok iyi hatırlıyorum; bu etkiyi ilk hissedenler empati 

düzeyi düşük olanlar olacaktı. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 

 

Tatiana: Bu agresif patlamalara, deyim yerindeyse, bu şiddete ilk maruz kalanlar 

onlar olacak ve bu korkutucu. Biliyorsunuz, videolardan birinde şefkat ve empati 

hakkında konuşmuştuk, o bilinç insanlar için bir resim çiziyordu, "ne kadar ileri 

giderse, bu felaketlerden ne kadar çok olursa ve ne kadar çok insan ölürse, o zaman 

muhtemelen bir tür şefkat ortaya çıkacaktır." Ve siz de "Tam tersine, empati 

kapanacak" dediniz.   

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 

 



Tatiana: İşte tam da bu noktada, empatisi engellenmiş bu insanların sadece 

başkalarına karşı şefkat göstermekte başarısız olmakla kalmayıp, aslında pek çok 

sorunun, saldırganlığın, şiddetin ve yamyamlığın nedeni olacaklarını fark ediyorsunuz. 

Bu çok korkutucu. 

İgor Mihayloviç: Bu korkutucu bir şey. Genel olarak bugünkü konumuz çok hoş 

değil. Arkadaşlar, bunu da konuşmamız lazım. Hani pembe gözlük takmayasınız, 

dünyaya anahtar deliğinden bakmayasınız diye. Dünya hakkında geniş bir görüşe sahip 

olmalısınız. Bilimin halka açıkladığı şeyleri incelemek gerekir. Elbette bu sadece 

kısmi bir bilgidir, bazen gerçeklikten uzaktır, ama en azından neler olup bittiğine dair 

bir anlayış sağlar. Neden mi? Sonuçta biz insanız. İnsanlık siz ve biziz, arkadaşlar. Ve 

basit temel şeyleri bilmemek... Her durumda, birçok insan için bu, size neler olduğuna 

ve birçok sorunun neden başladığına dair bir cevaptır. Neden birçok insan uyku 

bozukluğu yaşarken, diğerleri tam tersine uykulu hissediyor.  

Ayrıca, sadece bir göz atın. Tamam mı? Her şey kişinin tipine bağlıdır. Çok belirgin 

bir bağıntı var. Bazı insanların uykusu kaçar, bazıları ise uykulu olur, üstelik bu 

dalgalar halinde gerçekleşir. Dikkat ederseniz, haftanın belirli günlerinde bile oluyor. 

Ve her şey gittikçe kısalmaya devam edecek. Yani, o zaman periyotları. Başka bir 

deyişle, insanın uyuyamadığı günler giderek daha sık hale gelirken, birçok insan zaten 

hiç uyumuyor. Bunların hepsi, kültürel olarak ifade edelim, iklimsel değişikliklerden 

kaynaklanıyor.   

Tatiana: Bu tablo oldukça cesaret kırıcı, İgor Mihayloviç, çünkü... 

 

İgor Mihayloviç: Cesaretlendirecek ne var? İlköğretim, düşünelim, aşağıdaki 

işaretleyiciyi alalım. Tamam mı? Bugün itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde 

genç ölümlerinde ilk sırada yer alan neden nedir? 

 

Tatiana: Önceden bunlar trafik kazalarıydı, şimdi ise silahla vurulma, silahla 

yaralanma. 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Peki, son birkaç yılda gençlerin ve ergenlerin ateşli silah 

yaralanmalarından kaynaklanan ölümlerinin trafik kazalarındaki ölümleri geçmesine 

ne sebep oldu? Sonuçta bu anormal bir durum. Ve bununla ne kadar mücadele 

ederlerse etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar, bugün insanlar bunu durduracak güçte 

değiller. Aslında bu gerçekten korkutucu.  

Şimdi buna bir de başka bir açıdan bakalım. Ruhsal hastalıklar artıyor, empati 

azalıyor, saldırganlık ve öfke ortaya çıkıyor. Şimdi, küçük bir soru. Arkadaşlar, 

insanların elinde kaç tane silah var biliyor musunuz? Basit bir soru. Dünyada var olan 

tüm silahların yüzde 85'i insanların evlerinde özel ellerde, yüzde 2'si kolluk 

kuvvetlerinde ve sadece yüzde 13'ü orduya ait. İnsanların elindeki silahların sayısını 

bir düşünün. Yani, bugün itibariyle, eğer... tamam, resmi istatistikleri ele alalım - bir 

milyar, her 7 kişiden biri. Bu, ruhsal bozukluğu olan bir insan ve çoğu insanın silahı 

var. 



Tatiana: Korkutucu. Böyle bir dünyada yaşamak korkutucu. 

 

İgor Mihayloviç: Bu sadece bir başlangıç. Size söylüyorum, tüm bunları alıp bir araya 

getirirsek, durum pek iyi değil, dürüst olmak gerekirse, bundan hoşlanmıyorum. 

 

Tatiana: Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, örneğin eline bir silah alıp, ne bileyim, 

sokakta insanları vurmaya ya da üniversitelerde veya okullarda çocukları vurmaya 

giden gençlere bile şaşırdım. Açıkçası, insan onların ruh hallerinde bir sorun olduğunu 

hemen anlıyor. Ama bu adamlar için kendi fan kulüpleri kurulduğunda, kitaplar ve 

filmler onlara adandığında, toplumumuzun akıl sağlığını merak etmekten kendinizi 

alamıyorsunuz. 

 

İgor Mihayloviç: Sağlıklı olup olmadığını... Doğru, toplumumuzun bir bütün olarak 

sağlıklı olup olmadığını. Bir milyar, iki milyar ya da daha fazla ruhsal bozukluğu olan 

insan olduğunu söylüyoruz. Aslında toplumumuzun tamamı hasta. Öyle değil mi? 

Arkadaşlar, dürüstçe bakarsak, biz sağlıklı insanlar mıyız? Niye sağlıklı değiliz? 

Çünkü basitçe söyleyelim, fan kulüpler yaratılıyor ama biz neden susuyoruz? Demek 

ki bizim için sorun yok, değil mi? Eğer öfkeli değilsek, eğer buna karşı değilsek. 

Bütün insanlık sessiz. 

 

Tatiana: Belki de insanlar bunun tehlikesini anlamıyorlardır? Neden ve genel olarak 

neye yol açtığını, bu teşvik edildiğinde sessiz kaldığımız gerçeğini... 

 

İgor Mihayloviç: "Neye yol açıyor?" derken neyi kastediyorsun? Sadece Amerika 

Birleşik Devletleri'nde gençler arasında silahlı saldırılardan kaynaklanan ölümlerin 

listenin başında yer almasına yol açıyor. İşte buna yol açıyor. Çünkü insanlar ateşli 

silahlara sarılıyor. Ve gelip okul çocuklarını vuran bu tür insanların sayısı giderek 

artacaktır. Tekrar ediyorum, bunun iklimle bir ilgisi yok. Doğrudan bizim dikkatimizle 

ilgili. Neden mi? Çünkü bu bizim dikkatimizi çekiyor. Dahası, bu tür insanlar 

tanıtılıyor, televizyonda gösteriliyor, fan kulüpleri kuruluyor, haklarında kitaplar 

yazılıyor, filmler çekiliyor. Bu tür katillerin sayısı azalacak mı, azalmayacak mı? 

Aslında sadece artacak. 

 

Tatiana: Çabuk şöhret.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Basit bir örnek. İnsan hayatını dünyaca ünlü bir şarkıcı 

olmaya adamış, vesaire. Oysa başka bir adam onun şöhretini tek bir atışla yakalıyor ve 

anında dünya çapında ünlü oluyor, dikkat çekme açısından ona eşitleniyor. Altını 

çiziyorum - dikkat çekme açısından. Bu kadar basit. 

 

Tatiana: Şimdi Yaratıcı Toplumda neden bu insanların adının ve aslında imajının 

popüler olmayacağını anlıyorsunuz... 

İgor Mihayloviç: Ciddi suçlar işleyenler. Toplum genel olarak onları unutmalı, 

toplum için hiç var olmamalılar. Ayna nöronları unutmayın dostlarım. Kötü örnek 

bulaşıcıdır, bu gerçekten böyledir. İnsanlar bunu bilmiyor mu? Biliyorlar. Bunu ne için 

yapıyorlar ve neden yapıyorlar? Basit bir soru. Bunun birilerine faydası var mı, birileri 



bunu bilerek mi yapıyor? Hayır. Sadece biz son derece aptalız, şeytan ise o kadar 

güçlü ki tüm toplumu kolayca manipüle edebiliyor. İşte yanıt bu.   

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, İslam'a biraz değindiğinizi söylediniz ve gerçekten de 

Kıyamet Günü'nün bir işaretinden bahsettik - ani ölümlerin gerçekleşeceğinden. Bu 

arada tıpla da ilgili olan katılımcılarımız bunun günümüzde gerçekten çok ciddi bir 

sorun olduğunu ve doktorların meydana gelen olayların sayısı karşısında şaşkına 

döndüklerini söylüyorlar. Bu nedenle bugün iklim kardiyolojisi gibi bir uzmanlık 

alanından söz ediyorlar; bu alan iklim ile kardiyovasküler sistem üzerindeki etkisi 

arasındaki ilişkileri inceleyecek. Ve insanlar tüm bunların nedeninin aslında meydana 

gelen bu ani kalp ritim bozukluğu olduğunu anlıyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Her zaman değil?  

Tatiana: Her zaman değil? 

 

İgor Mihayloviç: Her zaman kalp ritim bozukluğu değil.  

Tatiana: En azından insanların ilk dakikalarda birbirlerinin hayatını kurtarma şansı 

var.  

İgor Mihayloviç: En iyi ihtimalle ilk iki ya da üç dakikada. 

Tatiana: Ve en azından bazıları, bilmiyorum... İnsanların kültürel ve kitlesel olarak 

bir araya geldiği kamusal alanlara çeşitli defibrilatörlerin yerleştirilmesi gibi öneriler 

zaten var, yani en azından bir şekilde.  

İgor Mihayloviç: Aslında bunların nasıl kullanılacağını bilmek gerekiyor. 

Tatiana: Bu doğru.   

 

İgor Mihayloviç: Sadece onlar değil…  

 

Tatiana: Birçok insan bunun ne olduğunu, genel olarak ne için gerekli olduğunu ve 

nasıl kullanılacağını bilmiyor... 

İgor Mihayloviç: Demek istediğim de bu. Sadece defibrilatörlerin yerleştirilmesi 

değil, aynı zamanda insanların bunları nasıl kullanacakları konusunda eğitilmeleri de 

gerekiyor. Bu kitlesel ölçekte yapılmaya başlanırsa, inanın bana, bu hastalıkla ilgili 

durum daha da büyük bir boyut kazanacaktır... (Tatiana: Ölçek.) Doğru, sadece daha 

büyük bir ölçek değil, biliyorsunuz, şu anda bile, sizinle daha önce tartıştığımız gibi, 

bunun bir pandemi olmadığını söyleyebiliriz, ancak kesinlikle bir salgın çünkü çok 

fazla insan ölüyor. Yine de bunu yapmaya ve insanları eğitmeye başlarsak bir pandemi 

haline gelecektir. Neden mi? Çünkü hepimiz bunu düşünmeye ve bundan korkmaya 

başlayacağız. Ve dikkatimizi nereye verdiğimiz, neye verdiğimiz, satın aldığımız 

şeydir. Ayrıca bunun nedenleri de var. Bu tam olarak iklim tarafından 

koşullandırılmıştır. Ve iklime ek olarak dikkatimizi de yatıracağız. Peki, mantıklı 



bakarsak ne olacak? Ama sessiz de kalmamalıyız. Diyelim ki hayata döndürme 

araçları da mevcut olmalı. 

Biliyor musunuz, yukarıda bahsettiklerimize bonus olarak: bir sorun daha olacak 

dostlarım, "olacak" değil, zaten var ve her şey gibi ilerliyor - karanlıktan ve parlak 

ışıktan korku. Yani, insanlar güneşte kendilerini kötü hissedecekler ve karanlıkta da 

kötü hissedecekler. 

Tatiana: Bu, alacakaranlık saatlerinde meydana gelecek bir şeyle mi yoksa bazı içsel 

süreçlerle mi ilgili? 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar içsel süreçlerdir. Tamamen zihinsel bir perspektiften 

bakıldığında, insanlar karanlıkta olduğu kadar parlak ışık altında da kendilerini son 

derece rahatsız hissedecekler. Korku ortaya çıkacak. Tekrar ediyorum, "ortaya 

çıkacak" - bu zaten gerçekleşiyor ve kitlesel olarak da gerçekleşiyor. Tüm bunlar 

artacak. Ve yine... Az önce parlak ışıktan bahsettim, güneşte insanlar için zor olacak. 

Bir şekilde bariz olandan söz etmeden yapamıyoruz. Bugünlerde herkes bunu fark 

ediyor zaten. Eğer... Bunun gerçekleşeceğinden bahsettiğimizde bize bir şekilde 

baktılar, esasen her zaman olduğu gibi, ama şimdi güneşte olmanın, özellikle de yazın 

parlak güneşin altında olmanın her zamanki gibi olmadığını kendileri de 

görebiliyorlar. 

 

Tatiana: Güneş çok agresif.  

 

İgor Mihayloviç: Ve birçok insan onun ciddi şekilde yaktığını belirtiyor. 

 

Tatiana: Evet, alerjiler var ve güneş çok agresif. 

 

İgor Mihayloviç: Agresif, gerçekten de çok agresif. Ve bu not edildi. Neden böyle? 

Çünkü atmosferle ilgili sorunlar var arkadaşlar. Pek çok insan şu soruyu soruyor: 

"Güneşin nesi var? Bu neden oluyor?" Bunu açıklayabiliriz ve tekrar ALLATRA 

FİZİĞİNE dönebiliriz. 

 

Tatiana: ALLATRA FİZİĞİ.  

 

İgor Mihayloviç: Evet. 

 

Tatiana: Yanıt çok kapsamlı. ALLATRA FİZİĞİ tüm bu süreçleri mükemmel bir 

şekilde açıklıyor, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Çok şeyi açıklıyor..   

 

Tatiana: Gerçekten çok şey. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. ALLATRA FİZİĞİ'ne aşina olanlar için basitçe cevap 

vereceğim. Bunun nedeni, daha önce, oldukça yakın bir zamanda, Güneş'ten gelen 



foton akışı ile Dünya'nın daha fazla Foton-4 ve daha az Foton-3 almasıydı. Şimdi tüm 

durum değişti. Geri kalan insanlar için Foton-3 ve Foton-4'ün gülmek için başka bir 

neden olduğunu anlıyorum. 

 

Tatiana: Yine de Foton-3 ve Foton-4'ün işlevleri hakkında muhtemelen bir şey 

söyleyemeyiz. Ama bu pek çok şeyi açıklıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bir yandan bize gülmeleri için bir neden daha vermek istemiyorum. 

Ama öte yandan, bugün itibariyle ruhsal bozuklukların ve diğer her şeyin ne kadar 

ilerlediğini göz önünde bulundurursak...   

 

Tatiana: Bu kaçınılmaz.   

 

İgor Mihayloviç: Bu kaçınılmaz. Bu yüzden gülün dostlar, eğer şimdiye kadar 

eğlendiyseniz. Bizim bildiklerimizi bilseydiniz, gülmek için giderek daha az, ağlamak 

ve yas tutmak içinse giderek daha fazla nedeniniz olurdu. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, bugünkü sohbetimiz bir noktayı daha ortaya 

koyuyor. Kıyamet Saatinin alametlerinden biri delilik ve kargaşa olarak adlandırıldı. 

Ve biliyorsunuz, Peygamber kargaşa yayılmadan Kıyamet'in kopmayacağını 

söylemişti. İnsanlar ona "Bu nedir?" diye sordular. O da "Bunlar cinayetlerdir" dedi. 

"Biz zaten putperestlerle savaşıyoruz" dediler. O da, "Hayır, bu tamamen farklı. 

Mesele şu ki, insanların birbirlerini öldürmeye başlayacağı zaman gelecek. 

Komşularını, kuzenlerini ve akrabalarını öldürmeye başlayacaklar." Peygamber'e 

"Aklımız başımızda olacak mı?" diye sordular. O da şöyle dedi: "Bu gerçekleştiğinde, 

o zamanın insanları çoğunlukla akıl sağlığından yoksun olacaklar." 

 

Sadece şimdi sorunun tüm ciddiyetini ve Muhammed  Peygamberin neden bahsettiğini 

anlıyorum. Ve biliyorsunuz, Kıyamet Saatinin bir başka alametinden de söz etti; 

katilin cinayeti neden işlediğini, maktulün de neden öldürüldüğünü bilmeyeceği bir 

zaman gelmeden Kıyamet kopmayacaktır. Ve her ikisi de maalesef (İgor Mihayloviç: 

Cehenneme gidecek), cehennemi boylayacaklar. 
 

İgor Mihayloviç: Bu doğru.   

Tatiana: Bugünkü konuşmamız, olup bitenlerin gerçek nedenlerinin mükemmel bir 

göstergesidir ve bunların bir şekilde, diyelim ki yine temel nedene, küresel iklim 

değişikliğinde olup bitenlere geri döndüğünü göstermektedir. Yine esasen bunu 

tetikleyen nedenlere, döngüselliğe ve benzerlerine geliyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bu döngüselliği ne kadar reddetseler de şimdi konuşmaya 

başladılar. Biz defalarca mücadele ettik, insanlara anlattık ve onlar da bunu kabul 

ettiler. Yine yakın zamanda CO2'ye karşı konuştuğumuzda nasıl alay konusu 

olduğumuzu ve ne tür bir saldırganlık ortaya çıktığını hatırlayalım. Bunu 

söylediğimizde, özür dilerim, hidrokarbonları ve nükleer enerjiyi reddetmek, değişen, 

dahası hızla değişen iklimsel ve ekonomik koşullar ve diğer her şey göz önüne 

alındığında aptalcadır. 



Sonuçta bu bizim dünyamız, affedersiniz arkadaşlar, biliyorsunuz yumurta gibi bir şey. 

O kadar bütünleşmiş ve yoğunlaşmış ki, küçük bir delik yeterli ve her şey değişir, her 

şey yok olur, yaşam yok olur. İşte bu delik şimdi tezahür ediyor. Ve hayatlarımız 

gerçekten risk altında. Ama aslında bunu anlamıyoruz. Bir şeyleri bölmeye devam 

ediyoruz, Tanrı bilir ne yapmaya devam ediyoruz. Siyasete gelince, bugünlerde 

gözyaşı dökmeden izlemek gerçekten mümkün değil. Sanki çok uzun zamandır çok 

azalmış bir elektromanyetik alanda ikamet ediyorlarmış gibi geliyor. Öyle değil mi? 

Tatiana: Evet, düşük yoğunluklu (İgor Mihayloviç: Evet, bu gerçekten...). Bu doğru. 

İgor Mihayloviç, ayrıca para karşılığında çamur atan pek çok insan olduğunu ve 

CO2'nin sebep olmadığını söyleyenlere çamur atmak için ne kadar para harcandığını 

söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Bu öyle değil mi? Biz gerçekten tüm bunların olacağını söyledik. 

Ama şimdi kendileri bunun hakkında konuşuyorlar. 

 

Tatiana: Bu aslında gülünç ötesi bir şey. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, biz buna alışığız, inanın arkadaşlar. Bilenler kendileri de 

biliyor. Siz de o sponsorlu rapsodilerden, en basitinden aptallardan, kendi göbeğinden 

ötesini göremeyen insanlardan çok çektiniz. Egoistler. Oysa şimdi bu zaten herkesi 

etkiliyor. Şimdi, sadece diyorum ki, biliyorsunuz, medya tarafından o kadar ezilmiş, 

beyinleri o kadar yıkanmış insanlar ki burunlarının ötesini göremiyorlar - sadece bu 

insanlar dünyada gerçekten neler olduğunu, iklim ve diğer her şeyle ilgili sorunların ne 

kadar ciddi olduğunu bilmiyorlar. Şimdi biz de bunu gündeme getirdik, çünkü 

söylediğimiz her şey aslında dile getirildi. Doğru değil mi? Doğru. 

 

Tatiana: Sadece, Biliyorsunuz, gerçekler çok acımasızdır. Ve siz de bugün bunun çok 

zor bir konu olduğunu söylediniz. 

 

İgor Mihayloviç: Hakikati anlatmak zor. 

 

Tatiana: Bunun hakkında konuşmak zor. Bilinç bundan bir şekilde kaçınmak için iyi 

bir şey hakkında konuşmak ister. Ve fark edersiniz ki.. 

 

İgor Mihayloviç: Dürüst olmak gerekirse insanlara acıyorum. Sadece insanlara 

acıyorum. Gerçekten anlıyorum, bunu dile getiriyoruz ama... 

 

Tatiana: Elbette bu gerçeği kabul etmek ve görmek için büyük bir cesarete sahip 

olmak gerekir. Çünkü bilinç kesinlikle gizler, iyi şeyler hakkında konuşmak ister. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanlar bu gerçek yüzünden her zaman cezalandırılır ve bu 

gerçekle her zaman alay edilir. Ve ilginçtir ki size yalan söylediklerinde ayağa kalkıp 

alkışlıyorsunuz ve onlara, o yalancılara oy veriyorsunuz; kim size daha çok yalan 

söylüyorsa onu daha çok destekliyorsunuz. Ama insanlar doğruyu söylediğinde, onları 

algılamıyorsunuz, değil mi? 

 



Tatiana: Muhammed Peygamber yalancının sözlerinin gerçek olarak algılanacağı ve 

tam tersi, doğruyu söyleyenlerin yalancılıkla suçlanacağı bir zamanın geleceğini ve 

insanların aslında doğruyu söyleyenlere değil, tam olarak yalancılara güveneceğini 

söyledi. 

 

İgor Mihayloviç: İşte bu yüzden Peygamberdi, işte bu yüzden insanların en 

büyüğüdür. Bu doğru. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, esasen hepimiz toplumumuzu bu konuda nelerin 

beklediğini gayet iyi anlıyoruz. Yine de şöyle bir soru var: "Hala bir çıkış yolu var 

mı?" 

 

İgor Mihayloviç: Bunu birden fazla kez dile getirdik. Ama buna mantıklı bakarsanız, 

aslında ya iklimle yüzleşmek, dedik ya iki seçenek var. 

 

Tatiana: Stabilizasyon. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, stabilize etmek ve her şeyi durdurmak. Her durumda bir 

uygarlık inşa etmeliyiz. Tek soru, aşağı mı yoksa üstün varlıklar olarak mı bir uygarlık 

inşa edeceğimiz. Başka bir deyişle, tek bir dünya hükümetine mi yoksa gerçekten 

Yaratıcı Topluma mı sahip olacağız. Bunun başka bir yolu yok. Bunun alternatifi ise, 

dostlar, AllatRa'dır. Özür dilerim, doğrudan söylüyorum - AllatRa. 

 

Tatiana: Ya Yaratıcı Toplum ya da AllatRa. 

 

İgor Mihayloviç: Veya AllatRa.  

 

Tatiana: Ya gezegenimize olanların stabilizasyonu.. 

 

İgor Mihayloviç: Ya da kendinizi düşünün. Ve şöyle söyleyeyim: Zararı olmaz. Değil 

mi? Yaratıcı Toplum için umut etmek ve onu inşa etmek gerekir. Bu bizim gerçek 

şansımız ve çok şeyi değiştirebiliriz. Gerçekten de, diyelim ki kısa bir süre içinde, şu 

anda tırmanmakta olan şeyi durdurabiliriz. Bunu durdurabilir ve sona erdirebiliriz. 

İnsanlığın elinde böyle bir fırsat var. Birleşmek zordur. Zor, biliyorsunuz, bu ahmaklık 

zırhını kırmak, başka türlü adlandırmak mümkün değil. Ortada apaçık gerçekler var. 

Hepimiz çekiç ile örs arasındayız, hepimiz, tüm insanlık. Bir çıkış yolu aramak 

zorunda olmamız mantıklı bir şey, ama neler olacağını düşünmemek için şimdiden 

birbirimizi yok etmeye başladık. Bu "iyi bir çıkış yolu", değil mi? 

 

Tatiana: Azaltılmamıza bile gerek yok, ne yazık ki.  

İgor Mihayloviç: Yeterince uzun yaşayacak mıyız? Asıl soru bu. Yukarıda sözü 

edilenlerin tümü nedeniyle, o zamanlara kadar yaşayabileceğimiz konusunda büyük 

şüpheler var. Değil mi? Bu nedenle, dostlar, AllatRa da daha sonraya ertelenmemeli - 

devam edin ve pratik yapın. Bunun zor olduğunu anlıyorum. Bugün itibariyle bilinç 

gerçekten insanlara hükmediyor, şeytan güçlü ama Hayatı kazanmak o kadar da zor 



değil. Eğer bunun için çabalarsanız kolaydır. Ve çok hoştur. Bu bir insanın başına 

gelebilecek en iyi şeydir. Diyelim ki, her durumda, en azından huzura kavuşmalısınız. 

Alt şahsiyet durumunun ne olduğunu hayal bile edemezsiniz. Sizi korkutmak 

istemiyorum. Konuşma boyunca sizi korkuttuk.  

Bugünkü konuşmayı sevmiyorum, zor bir konuşma. Yine de bu konuda konuşmadan 

edemeyiz, bu bizim açımızdan haksızlık olur. Bilmek, anlamak, görmek ve sessiz 

kalmak aptallıktır, insani değildir. Neler olup bittiğini bilmeliyiz. Ne olacağını 

bilmeliyiz. Bunun için hazırlanmalıyız. Kaçınılmaz olana da dikkat etmeli ve 

hazırlanmalıyız. Hazırlanmaktan zarar gelmez. Eğer zamanınız ya da arzunuz yoksa, 

şeytanınızı yenemiyor ve Hayatı kazanamıyorsanız - dostum, en azından huzura 

kavuşun. Gelecekteki Şahsiyet ile ilgilenin dikkat et ve kendinizi düşünün. Oysa Hayat 

çok daha iyidir. İnanın bana dostlarım, sadece uyumaktan çok daha iyidir. Ama uyku 

acı çekmekten çok daha iyidir, çok daha iyidir.   

Her şey basittir. Karmaşık hiçbir şey yok. Her şeyden önce, sevmek hoştur. Yaşamak 

gerçekten hoştur. Ama acıyorum, insanlara çok acıyorum. Ve biz, biz gerçekten çok 

şey yapabiliriz, dostlarım. Ama bunun için insan olduğumuzu hatırlayalım. Bunu 

unutmayalım. Hayatın sadece delirip birbirimizi öldürmek için verilmediğini 

hatırlayalım. Deneydeki fareler gibi birbirimizin etiyle beslenelim diye değil, 

birbirimizi sevelim diye, çok daha iyi bir dünya inşa edelim diye, Hayat kazanalım 

diye. Bunun için de Sevgiye ihtiyacımız var. Basit bir şeyle başlayalım. Dostlarım, 

birbirimizi sevmekle başlayalım. Bugünkü konuşma için özür dileriz, ancak bu aynı 

zamanda gerekli. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün toplumda mevcut olan konuya ışık tuttuğunuz, 

gerçeğin ışığını tuttuğunuz için çok teşekkür ederim. Ve ışık tuttuğunuz ve sonunda 

tüm bu durumdan nasıl bir çıkış yolu bulabileceğimize dair bir fikir verdiğiniz için 

teşekkür ederim. 

İgor Mihayloviç: Biliyorsun Tatiana, eğer gerçeği, tüm gerçeği olduğu gibi 

söyleseydik, daha fazla üzüntü olurdu. Bugün sadece halka açık olanları dile getirdik, 

ama bu da çok üzücü. Çok daha fazlasını bildiğimizi ve her şeyin çok daha korkutucu 

olduğunu söylemiyorum - sakin olun ve bu konuda bilincinizi dinlemeyin. Şu anda 

söylediğimiz şey, ortada bir sorun olduğu ve biz insanlar olarak, insanlık olarak, eğer 

istersek bunu hala çözebileceğimizdir. Bu yüzden... Hepinize en iyisini diliyoruz 

dostlar, teşekkür ederiz. 

 


