
Şüpheler: Toksinlik Paradoksu 

Bilinç nasıl çalışır? Neden şüpheler ortaya çıkıyor? Neden bilinç düzeyinde başınıza 

kötü bir şey gelebileceği, içinde yaşadığınız dünyanın değişebileceği ve ölümlü 

olduğunuz inkar ediliyor? Bilinç neden geleceği bilmez? Şüpheler gelecekteki durumu 

nasıl etkiler? Şüpheler bir toksinlik paradoksudur. Algımız (inançlar veya şüpheler) 

dünyayı nasıl etkiler? "Eğer konuşmaya başlarsam, insanlar benim hakkımda ne 

düşünür?" Tüketim toplumundaki bir insanın düşüncesi ile Yaratıcı Toplumdaki bir 

insanın düşüncesi arasındaki fark nedir? 

 

 

 

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

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki video kesinlikle birçok insanın ilgisini çekti ve 

özellikle de kütlenin doğası, kütlenin ne olduğu, bu kütleyi neyin oluşturduğu ve...   

 

İgor Mihayloviç: Ve paraların nereye kaybolduğu. 

 

Tatiana: Ve dolarların nereye kaybolduğu, bir ton dolar. Elbette, sadece bir ton 

dolarla ilgili soruyla değil, kütlenin doğasıyla ilgili soruyla da hassas bir noktaya 

dokundunuz, çünkü bu soru aslında temel (İgor Mihayloviç: Anahtar soru, evet) ve 

anahtar soru, doğru. Bu, resmi bilim tarafından, resmi fizik tarafından hala 

yanıtlanamayan en önemli soru ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilim insanı 

kafa patlatıyor. Anahtarlar olmadan bu sorunun cevabını bilmiyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: En ilginç şey ne biliyor musunuz? Anahtarların aslında orada 

olması. 

 

Tatiana: Anahtarlar mı? Onlara sahipler mi ? Hepsi mi? 

 

Igor Mihailovich: Eğer isteselerdi, onlarda da olurdu. Bu anahtarları kullanmak 

isteyen herkeste var. 

 

Tatiana: Hakikati hisseden. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bu şekilde, dikkatle ifade edelim. 

 

Tatiana: Ama elbette en önemlisi, İgor Mihayloviç, bu sorunun cevabının neleri 

mümkün kıldığı ve ne tür fırsatların önünü açtığı ile ilgili olarak, paylaştığınız şey - bu 

sorunun cevabının insanlık olarak kendimizi kurtarmamızın, iklim kerberus'unu kısa 

bir tasma ile almamızın anahtarı olduğu. Ve bunun üzerine küçük bir bonus olarak, bir 



uygarlık olarak önümüzde ne bilim insanlarının ne de bilimkurgu yazarlarının hayal 

etmediği muazzam fırsatlar açılıyor ve bu bizim için çok önemli - bu uygarlığımızın 

evrimindeki ilk aşama. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsun, burada en önemli şey ve küçük bir bonustan bahsettin, 

oysa aslında insanlar için en önemli şey bu. İklim konusunda bu çok açık, ama herkes 

bunu algılayamıyor. Bilincimiz böyle çalışıyor arkadaşlar, dünyamızın diyelim ki 

yakında biteceği gerçeğini algılamıyoruz, bir şekilde bu bilincimize yerleşmiyor, hepsi 

bu. Evet, görüyoruz, evet, anlıyoruz ama yine de şüphelerimiz var, inanamıyoruz. 

 

Ama bizim için, insan olarak, önümüze açılan fırsatlar çok daha önemli, yani diyelim 

ki bu güç elimizdeyken nasıl var olacağımız. Neden? Çünkü aslında o çoğaltıcılar... 

yani dile getirilen buydu. Gerçi inanın arkadaşlar, en önemli şey bu değil. Ama biz 

tüketiciler için, tüketimci formatta yaşıyoruz, bu şekilde yetiştiriliyoruz ve ne alırsak 

alalım, hepsi bir şekilde kendimize göre boyutlandırılıyor. Sonuçta bu doğru (Tatiana: 

Evet, kesinlikle). Tüm dünya bize göre, tüm yaşam bize göre, tüm faydalar bize göre, 

işte biz bu şekilde düzenlendik, biz egoistiz, bu şekilde yetiştirildik. Ama aynı 

zamanda, diyelim ki, biraz da özgür değiliz, yine de özgürlük istiyoruz, evet (Tatiana: 

Özgürlük istiyoruz). Özgürlük nasıl algılanıyor? 

 

Tatiana: Belki de bir tür serbestlik olarak? Değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Hayır, özgürlük serbestlik değildir. Serbestlik çabuk biter. O 

vahşi batıdaydı ve her şey çok sert bir şekilde çözülüyordu. Serbestlik teröre yol açar 

ve bu kaos bile düzene girmeye başlasa da bundan kaçamazsınız. Neden? Çünkü 

belirli yasalar getirilir ve benzeri şeyler yapılır. Peki, özgürlük nedir? Siz ne 

düşünüyorsunuz, dostlarım? Gerçek özgürlük nedir? 

 

Tatiana: Mutluluğun eşanlamlısı. 

 

İgor Mihayloviç: Ve mutluluk nedir? Modern sıradan bir insan için, manevi yönünü 

düşünmüyorum, arkadaşlar, tamamen... tüketimci bir formattan bahsediyorum, deyim 

yerindeyse. Mutluluk nedir? 

 

Tatiana: Belki de bir tüketici için, kendi zamanını özgürce yönetmek, toplumda 

duyulmak, diğer insanlar tarafından duyulmak, büyük olasılıkla bu tür kriterler ve 

kendini tatmin etmektir. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, bunu biraz daha yukarıya taşıyorsun. Bir insan için mutluluk 

yarına güvenmek ve bugünden memnun olmaktır. Bu, bir insanın bugünden kesinlikle 

memnun olduğu ve yarının daha kötü olmayacağını bildiği zamandır (Tatiana: Bir tür 

istikrar var, evet). Evet. Başka bir deyişle, her şeye sahip olduğunda, ihtiyacı olan her 

şey kendisine sağlandığında, kendine güvenir ve gurur duyacağı bir şeye sahip olur. 

Aslında günümüzü sağladığımızda kendimizle gurur duyarız. Öyle değil mi? Bu doğru 

değil mi? (Tatiana: Evet, kesinlikle, her şeye sahip olduğumuzda.) Ve ayrıca insan 

kendini kesinlikle sağlıklı hissettiğinde. İşte mutluluk budur. 



Tatiana: Biliyor musunuz, ilginç olan şu ki, İgor Mihayloviç, konferanslar sayesinde, 

videolarımız sayesinde, insan en azından bu olasılığı görebiliyor. Çünkü geleceğin bu 

modelini en azından kafalarında, bilinçlerinde çizmekte ve en azından sonuna kadar 

hayal etmekte zorlanan pek çok insan var. 

 

İgor Mihayloviç: Bu ne kadar paradoksal olursa olsun, çoğu insan kafasında bu tür 

görsel formlar yaratmaktan acizdir. Neden? Çünkü görselleştirme süreci herkes için 

geçerli değildir. Bu nasıl mümkün olabilir ki, sonuçta resimler aracılığıyla 

düşünüyoruz? Evet, bilinç ve diyelim ki çeşitli dış kaynaklar da dahil olmak üzere 

aldığımız her şey içimizde bir sürü resim yaratıyor. Yine o pazarlamacılar her şeyi 

yaratıyor ki içimizde doğru resimler oluşsun ve teoride hepimiz her şeyi hayal 

edebilme yeteneğine sahip olalım. Durum böyle olmaktan çok uzak, arkadaşlar. 

 

Eğer şüpheleriniz varsa, sadece pratik yapın. Bu net bir imgeleme, diyelim ki çizgili 

bir fil, ama bunu en az 30 saniye boyunca kafanızda tutmalı, hareket etmesini, 

yürümesini, başka bir şey yapmasını sağlamalısınız. Ne yaptığı önemli değil, önemli 

olan dikkatimizin odak noktası olması, zihnimizde canlı ve net bir resim olması. Çok 

az insanın bunu yapabildiğini biliyor musunuz? Evet, bir görüntü, başka bir şey, evet, 

ama... Dünya bu şekilde düzenlenmiştir, bu nedenle yaratıcı bir düşünceye sahip 

olmayan bir insanın, en hafif deyimiyle, Yaratıcı Toplumda nasıl var olabileceğini 

hayal edememesi doğaldır. 

 

Tüketim toplumu için bir resmi vardır, yani kullandığı şey. Örneğin dişlerini 

fırçalamak gibi. Tamam mı? Sabah oldu, kalkıyoruz, dişlerimizi fırçalamaya 

gidiyoruz, bu sürecin nasıl gerçekleştiğini, ne gerektirdiğini gayet iyi anlıyoruz. İşte 

burada deneyimimiz, kas hafızamız devreye giriyor, sonuçta bunu pratikte refleks 

olarak yapıyoruz ve aynı zamanda gördüğümüz şeyin doğal bir resmi, tanıdık bir resmi 

var. Bunu yeniden üretebiliriz ama Yaratıcı Toplum'da dişlerimizi nasıl 

fırçalayacağımızı hayal edemeyiz. Neden? Çünkü, Yaratıcı Toplumda, diyelim ki 

bedenimizin mutlak kontrolü gibi bir teknolojiye sahipsek, dişlerimizi fırçalamak 

saçmadır. 

 

Daha önce anlatmıştık, tekrar etmeyelim, ama biraz anlatacağız, diyelim ki bir insan 

sabah duş aldığında tüm bedeni otomatik olarak taranıyor, o yapay zeka hepsini 

işliyor. Kişi duş alırken sistem onu tamamen yeniliyor. Tüm serbest radikalleri ortadan 

kaldırıyor, bedenindeki tüm hücreleri onarıyor ve gerekirse ona ek enerji yüklüyor. 

Yani, kişi sabah duş alır (yani, gün boyunca, gece boyunca, kim bilir gece nasıl geçti, 

kişi neredeydi ve ne yaptı), ama duştan çıktığında, olmak istediği yaşta, yani biyolojik 

yaşta, fiziksel olarak mükemmel durumda, tamamen sağlıklı bir kişidir. Asıl soru şu: 

neden diş fırçalanır? Ve çok az insan bunu düşünür. Neden? 

 

Tatiana: Bunun tam olarak bu şekilde olacağını hiç hayal edebilir miydik? Bir 

keresinde (İgor Mihayloviç: %100) herkesin kendi cetveliyle ölçtüğünü söylemiştiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Her şeyi kendi deneyim ve arzularımıza göre ölçeriz. Ve ne 

kadar çarpıtırsak çarpıtalım, hepimizin kendi cetveli var ve bu gerçekten de böyle. Ve 



Yaratıcı Topluma kendi cetvelinizle yaklaşmak aptalca, önümüze çıkabilecek fırsatları 

ölçmek için büyük bir mezuraya ihtiyacınız var. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, konuşmamızın konusuna değinerek, bir zamanlar spordan 

bir örnekten çok etkilenmiştim, genç bir atlet sıçrama tahtası dalışı gibi bir elementi 

gerçekleştiriyordu ve bu elementi gerçekleştiremiyordu. İdeomotor eğitim uzmanları 

devreye girdiğinde ve ondan elementin başlangıcını, kollarını nasıl taşıdığını, nasıl 

yaptığını vb. hayal etmesini istediklerinde, bilincinde kollarını belirli bir seviyenin 

üzerine nasıl kaldırdığını tamamen hayal edemediği ortaya çıktı. Diyelim ki 3 saniye 

ya da 10 saniye boyunca, sadece hayal gücü düzeyinde, bilinç düzeyinde bunu hayal 

etmesi istendi ve hiçbir şekilde kollarını kaldırdığını hayal edemedi (İgor Mihayloviç: 

Evet). Bu o kadar yeni ki, bir insan bilincinde her şeyi hayal edebilir, her şey hakkında 

rüya görebilir gibi görünüyor (İgor Mihayloviç: Hayır), ama öyle değil. 

 

İgor Mihayloviç: Ondan çok uzak. Ayrıca, bilirsiniz, şüpheleri, utangaçlığı ve diğer 

her şeyi olan insanlar, tam olarak görselleştirme konusunda yetersiz olan insanlardır. 

Evet, bu insanların zihinlerinde bir sürü resim ve benzeri şeyler vardır. Ama neden? 

Çünkü, bilirsiniz, mantıksal algılama yetenekleri, olaylara geniş açıdan bakma 

yetenekleri yoktur, bunu yapmaları öğretilmemiş veya bunun için eğitilmemişlerdir. 

Başka bir deyişle, bu insanlar, diyelim ki çocukluklarında, bu becerilerin aslında 

gelişmiş olması gerekirken bundan yoksun bırakılmış, ama zaman kaçırılmış ve çocuk 

diyelim ki olduğu gibi algısıyla bırakılmıştır. Sonunda, büyüdüğünde, bunu yapamaz 

ve her zaman şüpheleri olacaktır. Dostlar, şüpheler yalnızca emin olmadığınızda, 

bilmediğinizde ortaya çıkar. Peki, neden bilmiyorsunuz? Gerçekler var.  

 

İklime geri dönelim. Tamam mı? Harika, mükemmel bir konferans gerçekleşti, orada 

her şey çok iyi gerekçelendirildi ve çok ikna ediciydi. Görünüşe göre, tüm dünyanın 

ürpermesi gerekiyordu, çünkü gerçek açıkça ve herkese söylendi. Peki, sonuç ne oldu? 

Ürperdi mi? Ve neden ürpermedi? Çünkü ortaya çıktığı üzere, pek çok insan birden 

fazla olguyu tek bir noktada, bütüncül bir anlayışta bir araya getirmekten aciz. Tüm 

kanıtlar ortaya konduğunda, pek çok şüphe ortaya çıkıyor: "Belki olur, belki olmaz." 

Ayrıca, bilincimiz seviyesinde, dünyanın sonunun, başka bir deyişle ölümlü 

olduğumuzun inkarı da söz konusudur. 

 

Tatiana: Bir tür psikolojik savunma. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Ve içinde yaşadığınız bu dünya değişebilir. İşte size iyi bir 

örnek. Tamam mı? Özür dilerim, bu iyi bir açıklayıcı örnek ve diyelim ki biraz kişisel 

hayatlarımızı ilgilendiriyor - ülkemizdeki savaş. Söyleyin bana... Evet, bunun farkında 

olanları, bunun için hazırlık yapanları ve savaş isteyenleri almıyoruz, bu insanları 

almıyoruz, sıradan vatandaşları, barışçıl insanları alıyoruz. Pek çok insan barış içinde 

yaşadı. Evlerinin yıkılacağını, sevdiklerinin öldürüleceğini ve kaçıp dünyayı dolaşmak 

zorunda kalacaklarını hiç düşünmüşler miydi? Hayır, hatta buna inanmıyorlardı bile. 

Evet, tüm işaretler oradaydı, ama bildikleri ve anladıkları halde yine de inanmadılar 

(Tatiana: Evet, tehditten bir adım uzakta oldukları için inanmadılar). Biraz daha 



analiz edelim. Savaş patlak verdi, bombardıman devam ediyor, komşular öldürülüyor, 

yine de insanlar boş duruyorlar. Neden?   

 

Tatiana: Bunun onları etkilemeyeceği umudu var, ne olursa olsun... 

 

İgor Mihayloviç: Bunun kendilerini etkileyeceğine inanmıyorlar. Başka bir senaryoyu 

ele alalım. Bugünlerde dünya çapında pek çok yangın yaşanıyor. Bir yangın bir eve 

yaklaşıyor, ama kişi evi boşaltmak istemiyor, evinin yanmak üzere olduğuna 

inanmıyor... Neden? Bugününden ayrılmak istemiyor, gelecekte ne olabileceğine dair 

hiçbir fikri yok. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, geleceğe dair bu anlayış 

eksikliği insanları engelliyor ve ne yazık ki birçok insan bu yüzden öldü. Her şeyi 

gösteren görüntüler vardı ve görgü tanıklarıyla da çalıştık. 

 

Tatiana: Bilinç, en iyinin geçmişte olduğunu ve gelecekte iyi bir şey olmayacağını 

çizer.  

 

İgor Mihayloviç: Hayır, hayır, bunu çizmediğinden değil, geleceği bilmediğinden. 

Bize öyle geliyor ki, eğer hayatımızı değiştirirsek, anlamını kaybedeceğiz. Anlıyor 

musunuz? Bir insan için anlam varoluşa, evine indirgenmiştir; onu inşa etmiştir, ona 

çok yatırım yapmıştır, (Tatiana: Hayatına ve dikkatine yatırım yapmıştır), evet, doğru. 

Burada, yangın ya da bombardıman olması fark etmiyor, her şey yok ediliyor ve insan 

tek başına kalıyor... bilirsiniz, çölün ortasında çıplak gibi, ne yapacağını ve nasıl 

yaşayacağını merak ediyor. İnsanlar için bu basitçe psikolojik bir travmadır. 

 

Günümüzde, tüketimci formatta bu böyledir, ama Yaratıcı Toplumda bunun nasıl 

olacağını hayal etmeye gelince, bir insan bunu yapamaz. Neden? Çünkü bu varoluşun 

değeri kaybolmuştur. Anlıyor musunuz? Bir evin değeri artık bir değer olmaktan 

çıkıyor, bazıları, bilmiyorum, bugünlerde insanlar her türlü şeyi biriktiriyor, birisi 

hediye olarak bir şey verdi, tablolar ya da başka bir şey, her neyse. Benim el yapımı 

bir resmim vardı, bir insan bir yıl boyunca onu işlemişti, ruhla yapılmış güzel bir resim 

ama yandı. Bunu tekrarlamak mümkün mü? Hayır, bu çok ciddi bir kayıp. Değil mi? 

Bunun yanı sıra, diyelim ki, bazı küçük şeyler olsa da, bize insanları hatırlatıyorlardı. 

O küçük şeyler gitti. Gerçekten de, büyük bir şeyden bahsetmiyorum bile, her türlü 

önemsiz şeye bağlıymışız gibi görünüyor ve insan onu inşa etmek veya satın almak, 

elde etmek için uzun saatler çalışıyor ve sonra onu kaybediyor. Ama Yaratıcı 

Toplumda durum nasıl? Bir anda her şeye sahip olursunuz. Görüyor musunuz? 

 

Tatiana: Çoğaltmak mümkün. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle her şey, tamamen aynı olacaktır. Tekrar ediyorum, 

Yaratıcı Toplum'da kim bir yıl boyunca bir resmi nakışla işler ki? Ne için? Sonuçta bu 

mantıksız, kendi gelişiminiz için, insanlara hizmet etmek için, bu anlamda insanlar için 

çok iyi şeyler yapmak için harcanabilecek çok fazla zaman. Örneğin bu nakışı yapmış 

olsanız bile, bunu tüm dünyaya bir hediye olarak verebilirsiniz. Değil mi? İşte o zaman 

bunun, sanatınızın bir anlamı var. Diyelim ki bunu bir veri tabanına eklediğinizde ve 



herkes bunu kendisi için basabildiğinde, o zaman bu bir anlam ifade eder. Oysa birine 

hediye etmek için özel bir şey yapmak doğru bir şey değil. 

 

Gördüğünüz gibi, bu düşünme ve algılama süreçleri tamamen farklıdır. Biz buna alışık 

değiliz, bunu hayal etmekten bile korkuyoruz. "Biz" derken çoğumuzdan, 

dostlarımızdan bahsediyorum. Arkadaşlarımız arasında her şeyi gayet iyi anlayan, 

bunun farkında olan pek çok insan olduğunu fark ediyorum ve onlar için Yaratıcı 

Toplum daha çok bir gerçeklik gibi. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz İgor Mihayloviç, bugün ayrıca tam olarak gelecekle ilgili, neler 

olup bittiğiyle ilgili bu şüphelerin, genel olarak şüphelerin aslında hayalleri çeşitli 

başarısızlıklardan daha fazla öldürdüğünden bahsettik. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Biraz daha açayım: insanlar neden kendilerini 

gerçekleştiremiyorlar, yetenekli insanlar, gerçekten yetenekli insanlar, matematikte, 

fizikte, edebiyatta veya müzikte yetenekli olmaları önemli değil? Bir insan tüm ön 

koşullara sahiptir, gerçekten yeteneklidir, ama kendini gerçekleştiremez, şüpheleri 

vardır. Bu şüpheler tüm hayalleri tamamen öldürür. 

 

Tatiana: Arkadaşlarımız bize yazdı, özellikle de izleyicilerimiz, bir cerrah şöyle dedi: 

"Belli bir ameliyatı binlerce kez yaptım, becerim var, deneyimim var ve aslında 

ameliyattan önce her seferinde bunun işe yaramayacağına dair bu şüpheler 

duyuyorum." Görünüşte başarılı bir ameliyattan sonra, sürekli olarak 

komplikasyonların olacağını, ameliyattan sonra komplikasyonların olacağını duyuyor. 

Ve tam olarak aynı şekilde, Yaratıcı Toplum projesi hakkında bilgilendirme yapan 

katılımcılarımız, evet, harekete geçmeden önce bu engeli aşmanın, bu şüphelerle başa 

çıkmanın ve sonunda harekete geçmenin kolay olduğunu söylüyorlar: birine içtenlikle 

bir mektup yazmak veya biriyle içtenlikle konuşmak, ama daha sonra bu şüpheler 

onları yakalıyor, "Doğru söyledin mi? Doğru şeyi mi yazdın?" vb. Daha sonra sizi 

yakalayan ve onları dinlediğiniz bu şüpheler durumu nasıl etkiler? Gerçekten 

etkiliyorlar mı? 

 

İgor Mihayloviç: Etkilerler. 

 

Tatiana: Etkilerler…  

 

İgor Mihayloviç: Etkiler, hem de çok güçlü bir şekilde. Ve burada da önemli bir nokta 

var arkadaşlar. Örneğin, en azından küçük işlerle uğraşanlar, kendilerini anlayacak ve 

göreceklerdir. Basit bir örnek vereceğim. Örneğin bir anlaşma yapılıyor. 

 

Tatiana: Tamam. 

 

İgor Mihayloviç: İki taraf. Zaten bir anlaşmaya varmışlar, her şeyi çözmüşler, bir 

anlaşma yapmışlar, ikisi de birbirinden memnun. Hepsi bu kadar. Biraz zaman geçecek 

ve her şey yoluna girecek. Sözleşme yarın imzalanacak. Eve geldiğinizde şüphe 

etmeye başlarsınız, "Her şey bir şekilde çok iyi ve pürüzsüz. Bu şekilde olamaz. Bir 



yerlerde bir bit yeniği var. Belli ki beni kandırmaya çalışıyorlar çünkü bu çok iyi. 

Nasıl bu kadar kolay bir anlaşma yapabildik?" Şüphe üstüne şüphe ve ertesi gün 

sözleşme imzalanmadı. Ama her iki tarafın da yararınaydı. Asıl soru şu: Neden? 

 

Başka bir örnek. Bir insan o kadar aptaldır ki, sadece şüphesi yoktur, aynı zamanda 

egoizm ve daha fazlasını elde etme arzusundan başka hiçbir şeyi yoktur. 

Sözleşmenizin feshedildiği aynı şirket için 10 kat daha kötü, diyelim ki pratikte kârsız 

bir sözleşme. Bu adam onlar için kötü bir sözleşmeyle geliyor, oturuyor ve sözleşmeyi 

hemen imzalıyor. Neden? Kim bununla karşılaşmadı ki? Arkadaşlar, bağlantılar ya da 

başka bir şey sayesinde mi? Hayır, arkadaşlar. Şüpheler. O insanlara aktarılan 

şüpheleriniz var. Oysa onun, o zorbanın hiç şüphesi yok. Affedersiniz ama egoizmden 

ve "ihtiyacım var" zihniyetinden başka bir şeyi yok, başka bir düşüncesi yok. Bir 

toplantıya gidiyor, %100 emin, "Nasıl imzalamazlar?" İmzalayacaklarından emin. Ve 

iş imzalamaya geldiğinde, hiç şüphesi yoktur çünkü onlara "iyi" ve kârsız bir teklif 

yapmıştır ama bu teklif onun için çok kârlıdır. Yani imzalayacaklar. İşin en komik 

yanı da çoğu durumda böyle olmasıdır. 

 

Bu paradoksu yalnızca metafizik perspektifinden ya da daha basit bir ifadeyle sıradan 

doğa fiziği perspektifinden açıklamak mümkündür, ama ne yazık ki Newton'un değil, 

mikro dünyanın fiziğiyle: gözlemimiz bir parçacığı dalgaya ya da dalgayı parçacığa 

dönüştürdüğünde, yoktan bir şey yaratabildiğimizde. Bu durumda tamamen farklı bir 

fizik işlemektedir. 

 

Tatiana: Bu çok önemli, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Meslektaşımızın bize cerrahlık mesleğiyle ilgili olarak anlattığı gibi, 

bir doktor endişelenmeye ve şüphe duymaya başlar başlamaz, hastayla ilgili sorunlar 

ortaya çıkar, komplikasyonlar ortaya çıkar veya bazı hoş olmayan şeyler olur. İşte bu 

noktada kendini rahatlatıyor: "Ama benim bir sezgim vardı. Tam da o ameliyatı 

yaparken, bir şeylerin yanlış olduğunu, hastanın bedeninde bir şeylerin yanlış 

olduğunu hissettim..." Evet, ameliyat iyiydi, ama diyelim ki farklı bir alanda 

komplikasyonlar izledi. Ama takip ettiler. Peki bu komplikasyonların nedeni nedir? 

Yanlış yapılan bir ameliyat mı, yeterince muayene edilmemiş bir hasta mı, yanlış 

tedavi mi? Ya da doktorun şüpheleri mi? 

 

Tatiana: Herkesin gerçekte sahip olduğu büyük bir sorumluluk. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bu konuda çok iyi bir örnek var. Birçok insana, 

özellikle de doktorlara tavsiye ederim. Maalesef toplumda bir şekilde çabuk unutulan 

bir adam vardı. İnsanlar onu bazen hatırlıyorlar, ama çoğunlukla hatırlamıyorlar. 

Grigory Rasputin diye bir adam vardı. Ve onun yöntemi - ikna yöntemi, en doğru 

yöntemdi. Söylediği ilk şey şuydu: "Şüphe yok. Tanrı var ve sen kendine inanmalısın. 

Tanrı sana inandığına göre, sen de kendine inanmalısın. Eğer siz kendinize 

inanmazsanız, Tanrı da size inanmayacaktır." 

 



Bu çok basit, bilirsiniz, ilkel bir psikoloji diyebilirim. Ama belli ki o... o aslında 

olağanüstü bir Şahsiyet idi; diyelim ki hem biraz güce hem de belli bir Bilgiye sahipti 

ama sözlerinin anlamı çok derindi. Ve kullandığı ve uyguladığı şey sadece pratikte 

etkili olmakla kalmadı, aynı zamanda ikna veya şüphe gibi algımızın dünya üzerindeki 

etkisinin gerçeğini de kanıtladı diyebilirim. Eğer ikna olursak ve bir şeye kesinlikle 

inanırsak ve dikkatimizin gücünü ona yatırırsak, eğer yeterli gücümüz varsa, o zaman 

öyle olacaktır. Şüphelerimiz varsa, küçük güçler bile güçlü olanı yok etmemiz için 

yeterlidir. İşte toksinlik paradoksu burada yatar. Ve bu çok önemlidir. 

 

Rasputin ve onun yöntemi örneğini kullanarak bu konuya az önce değindim. Ama 

biraz daha farklı bir perspektiften bakalım. Örneğin, ciddi ve temel şeyler vardır ve 

bunları yok eden zehirli maddeler vardır. Bir de hayatlarımız açısından bakalım. 

Örneğin blog yazarları için bu daha net olacaktır. Tamam mı? Örneğin bir insan sosyal 

medyada bir yerde bir ürününü yayınlıyor ve insanlar yorum yapmaya başlıyor. 

Binlerce kişi ona teşekkür ediyor. Ve birisi olumsuz eleştirisini yazıyor. Kimi 

hatırlayacak? 

 

Tatiana: Haset edeni. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Toksinlik. Anlıyor musunuz? Burda bir fıçı balınız ve ve bu 

da bir kaşık dolusu katran. Tamam mı? Ve işte bu kadar, bal fıçısı bozuldu. Bu arada, 

bir fıçı katranı bir kaşık balla iyileştiremezsiniz. Bu bir paradoks, değil mi? 

 

Tatiana: Evet, kesinlikle. 

 

İgor Mihayloviç: Çok daha az güç harcanır, ama yıkım muazzamdır. Bu neyin ilkesi? 

Affedersiniz, burada sadece din diliyle konuşabiliriz. Bu, şeytanın ya da sistemin nasıl 

hareket ettiğinin ilkesidir. Bu nedenle, eğer onu algılarsanız bu toksinlik çok yıkıcıdır. 

Oysa tamamen nötr iseniz, deyim yerindeyse, size fayda sağlayacak yapıcı bir 

tutumunuz yoksa, tüm bunlar sizin için anlamsızdır. Anlıyor musunuz? Yani, nefret 

edenler kendilerini ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, eğer yapıcı bir perspektiften 

bakarsanız (Tatiana: Uzmanlık, evet, kesinlikle), uzmanlık, doğru, o zaman sizi hiçbir 

şekilde etkileyemez, yani size zarar veremez veya başka bir şey yapamaz. Ama buna 

sıradan bir insanın, bir egoistin perspektifinden bakarsanız, kesinlikle incinirsiniz. Ve 

burada da bir paradoks var. Diyelim ki, küçük bir şey büyük bir şeyi bozabilir mi? 

Basit bir soru. 

 

Tatiana: Bozabileceği ortaya çıkıyor, eğer o büyük bir şey ise... 

 

İgor Mihayloviç: Bu konuda bir fıkra vardır. Hatırlatayım, daha önce de anlatmıştım. 

 

İki arkadaş karşılaşırlar, birinin gözü morarmıştır. Diğeri sorar, "Dostum, biriyle mi 

kavga ettin?" Diğeri, "Hayır, karımla" der. Arkadaşı, "Hadi ama, o boksör mü?" der. - 

"Hayır, bana oklava ile vurdu." - "Ama ne oldu?" - "Görüyorsun, dün güzel bir gün 

geçirdik, birlikte vakit geçirdik falan. Akşam çok romantik bir atmosfer vardı, mumlar, 

müzik ve her şey harikaydı. Çok büyük bir samimiyetimiz vardı. Ve ona itiraf ettim, 



'Natasha, sen çok tatlısın. Şimdi bu morluk var." Diğer adam dedi ki, "Bekle, tapılası 

olmanın nesi yanlış? Kötü bir kelime mi?" - "Hayır, sadece adı Helen." 

 

Tatiana: Al bakalım, önemsiz şeyler yok. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru.  

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ortaya çıkıyor ki bu önemsiz şey... 

 

Tatiana: Yıkıcı. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, yıkıcı. 

 

Tatiana: Aslında. 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda da aynı şey söz konusudur. Dolayısıyla toksinlik 

aslında çok ciddi bir şeydir. Ama yalnızca tepki verdiğinizde bir etkisi olur. Eğer tepki 

vermezseniz, sonuç tamamen farklı olacaktır. Şüpheler tam olarak pek çok şeyi 

mahvedebilecek zayıf bir toksik etkidir. Sonuçta, yine dini terimlerle konuşacak 

olursak, şeytan sadece fısıldar ve sonra siz harekete geçersiniz. Dinlersiniz ve 

fıkradaki kadın gibi daha ciddi davranmaya başlarsınız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Nasıl tepki vereceğini seçersin. 

 

İgor Mihayloviç: Yine de, tüm harika akşamı mahveden sadece kısa bir sestir. Öyle 

değil mi? 

 

Tatiana: Öyle. 

 

İgor Mihayloviç: Bu doğru. Bu durumda da aynı şey geçerli. Diyelim ki harekete 

geçmeden önce, arkadaşlar, ya da şüpheleriniz varsa, bundan kimin neden 

yararlandığını anlamalısınız. Şöyle söyleyelim, tüketimci format karanlık güçlerin 

dünyasıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, ölülerin hüküm sürdüğü bir dünya. 

Burada, gerçekten, peki, bu nasıl? Birçok insan ölülerin doğrudan mı yoksa dolaylı 

olarak mı hükmettiğinin farkında değil. Hem doğrudan hem de dolaylı, arkadaşlar. 

Dünyamızın ne kadar insanlık dışı olduğuna bir bakın. Ve biz o insanlık dışı, vicdansız 

ve aslında... öyle kurallara göre yaşıyoruz ki, deyim yerindeyse, doğru düzgün kelime 

bile bulamıyorsunuz.  

 

Tatiana: Ve kendimizde bolca bulunan şeyleri birbirimize aktarıyoruz. Bir insan 

şüphe eder ve Hakikati bir tür şüphe yoluyla aktarırsa, o zaman aktardığı ve başka bir 

kişinin algıladığı her şeyin yalnızca şüphe olduğunu söylediğinizi hatırlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. 



Tatiana: Eğer insan Hakikati burada ve şimdi hissediyorsa ve onu, İncil'de söylendiği 

gibi bir kabın altında bir yerde saklanmayan, tutuşan ve evdeki herkese parlayan bir 

mum gibi daha ileriye taşıyorsa, o zaman senaryo tamamen farklıdır. 

 

İgor Mihayloviç: Tekrar bakalım, şimdi en zor aşamadan geçiyoruz, insanları Yaratıcı 

Toplum hakkında bilgilendirme aşamasından. Ve bir önceki videoda da söylediğimiz 

gibi, pek çok insan ilham bekliyor. 

Tatiana: Bekliyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Çünkü şüpheleri var. Neden içlerinde şüpheler oluşuyor? 

Çünkü kendileri Yaratıcı Toplumun ne olduğunu öğrenmediler. Uygulamanın 

gerçekten kolay ve basit olduğunu anlamadılar. Ve bu noktada hala şüpheleri var, 

"Konuşmaya başlarsam insanlar benim hakkımda ne düşünür?" Dostum, 2036 yılından 

sonra insanlar senin hakkında ne düşünecek? Bana dürüstçe söyle, senin hakkında ne 

düşünecekler? Bu soruya cevap verdiğinizde her şey bir şekilde yerli yerine oturuyor. 

 

Oysa önemli olan insanları, anlatmak ve açıklamak istediğin arkadaşlarını ve 

tanıdıklarını önemsiyor olman. Sonuçta bu sizin önemsemeniz, insanlığınızın ve 

samimiyetinizin bir tezahürüdür. Nasıl olur da bir insana, hayatının şu anki bol 

sorunlu, nefret dolu ve pis tüketim bataklığından güzel bir cennete dönüşebileceğini 

anlatmazsınız, bunu anlatmanın başka bir yolu yok mu? Ve bu noktada insanlar şüphe 

duymaya başlıyor. Ne şüphesi olabilir ki? Sadece bu dünyanın değişmesini istemeyen 

bir iblisin kafasında şüpheler vardır, çünkü burada herkes güç, hükmetme ve bir parça 

ekmek için birbirinin boğazını kemirmektedir. Yaratıcı Toplum'da ise dünya tamamen 

farklıdır. Herkesin ekmeği vardır, herkes huzurlu, neşeli ve güzeldir. Şeytan burada 

şöyle der: "Peki ya öfke? Nefret ne olacak?" Peki, bu gerçekten bir insana ait mi? 

İnsan aslında köpek olmak, vahşi olmak ve ısırmak için mi doğmuştur? 

 

Aslında hiç vahşi köpek olmadığını biliyor musunuz? Sadece kendilerini kötülüğün 

egemen olduğu bir ortamda bulduklarında vahşi olurlar. Bu doğru. Bir sürü içinde 

yaşamaya alışkındırlar. Pek çok köpek bakıcısı "Bakın köpek ne kadar vahşi" gibi 

şeyler söylemeye başlayacaktır. Bu vahşi değildir, bu onun bu dünyadaki konumunu 

savunma biçimidir. Bu köpek böyle yaşıyor. Onu farklı koşullara, tamamen farklı 

koşullara yerleştirirseniz, vahşiliğine tepki vermeyi bırakırsanız ve onu iyi eylemler 

için beslerseniz ve havladığında veya saldırdığında, hatta ona olumsuz davranırsanız, 

sizce dünyanın en vahşi köpeği nasıl olur? En nazik olanı. Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugün söyledikleriniz çok değerli, özellikle de önemseme 

konusunda çünkü anlıyoruz ki (İgor Mihayloviç: Gerçekten de öyle) bilgilendirmenin 

ardında her şeyden önce bir başkasını önemsemek var (İgor Mihayloviç: Sadece 

düşünün...). Kişi bilgi taşımaktan çok aslında tam olarak bu hissi aktarır. 

 

İgor Mihayloviç: Bu sizin ilginizdir. Her şeyden önce, bir insanın aynen sizin gibi 

yaşamaya devam etmesini önemsiyorsunuz. İkinci olarak, bir insanın köle olmayı 

bırakıp özgür olmasını önemsiyorsunuz. Öyle ki yalnızca iktidardakilerin ya da 

kafasındaki şeytanların değil, maddi şeylerin de kölesi olmayı bıraksın. Böylece özgür 



bir insan olur. Böylece sağlıklı olacaktır. Böylece bu dünyada, diyelim ki, çok çok 

uzun yıllar daha var olabilecek ve 70 ya da 100 yılla sınırlı kalmayacaktır. 

 

100 yıl nedir ki? Aslında bu çok saçma. 100 yıl hala bir çocuktur. Bu dünyada 100 yıl 

içinde neyi anlayabiliriz? Evet, bu süre ruhsal kurtuluş için fazlasıyla yeterlidir. Ama 

ruhsal yol ile diyelim ki bilgelik kazanmak için çabalayan bir insanın yolunu birbirine 

karıştırmamalıyız. Sonuçta, kendini mükemmelleştirmek ebedi bir kaderdir. Melekler 

bile sürekli olarak kendilerini geliştirmekle meşguldürler. Birçok kişi için bu şaşırtıcı 

olabilir, "Bu nasıl olur?" Ama bu doğrudur. Hiç kimse gelişimini durduramaz. Asla. 

Bu sürekli bir yolculuktur. Mükemmelliğe ulaşmak imkansızdır, bunu anlamak sizin 

elinizdedir, ancak her zaman bunun için çabalamalısınız. 

 

Bu kelimenin en yüksek anlamını alırsak, "mükemmellik" diye bir kavram yoktur, 

yoktur ve var olamaz. Bilirsiniz, dünyamızdaki ufuk gibidir: ne kadar uzağa giderseniz 

gidin, hep ileridedir. Ve bunun pek çok örneği vardır. Sadece Allah mükemmeldir. 

Başka mükemmel yoktur. Allah'ın kim olduğuna gelince, bunu zaten çok tartıştık. Ve 

herkes aslında Allah'ın kim olduğunu içinde hisseder. Yani Allah mükemmeldir. 

Hepimiz, kim olursak olalım ya da şu anda kim olursak olalım, kendimizi 

mükemmelleştirmek için, her şeyden önce diğer insanlara özen göstermek ve karşılıklı 

sevgi için çabalamalıyız, o zaman dünya değişecektir. Değil mi? Her şey bize bağlı, 

dostlar. O halde birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

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

 

 


