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2012'nin başında bazı yazıları okuyordum ve özellikle bir tanesi oldukça sıradandı ve bir 

bağlantı fark edip üzerine tıkladığımda konuyu terk etmek üzereydim. Bu link şimdiye kadar 

çıktığım en şaşırtıcı ve inanılmaz araştırma yolculuğunun kapısını açtı. Ocak 2012'den beri 

inanılmaz bir şey araştırıyorum ve şimdi bu tuhaf hikayeyi açıklayacağım.  

 

Okuduğum şey o kadar inanılmazdı ki, ilk birkaç ayımı bunu çürütmeye çalışarak geçirdim 

çünkü eğer doğruysa, şimdiye kadar öğrendiğim her şey hakkındaki görüşlerimi değiştirecekti. 

Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bir türlü çürütemiyordum. Tam tersi oluyordu çünkü 

geçerliliğine dair doğrulama üstüne doğrulama bulmaya devam ediyordum. 

 

Daniel bir keresinde bana internette gerçeği asla bulamayacağımı söylemişti ve neredeyse 

haklıydı. İlk keşfettiğimde bundan bahseden sadece iki web sitesi vardı ve onları bulmaya 

çalışmak neredeyse imkansızdı. Bu daha önce gördüğüm her şeyden daha derine gizlenmişti, o 

kadar gömülmüştü ki onu bulmak için inanılmaz bir şans gerekiyordu. 

 

Bu bilgileri bir avuç araştırmacıya verdim ve Bucegi Dağları çevresinde yaşayan birçok 

insanla konuştum. Araştırmacıların hepsi kendi teyitlerini buldular ve Bucegi çevresindeki 

insanların HEPSİ orada meydana gelen olaylardan (tarihi ve şimdiki) bahsediyor. Tüm 

köylerin tanık olduğu ya da keşfettiği şeyler. 

 

Bu belgenin size benim bulduklarımı ve bazı bağlantıları göstereceğini umuyorum. 

Keşfettiklerim Romanya ile ilgili olsa da, Giza Piramidi ve özellikle Tibet Dağları ve Kailash 

Dağı ile çok güçlü bir şekilde bağlantılıdır. 

  

Bildiklerimi söze dökmekte çok zorlanıyorum. Eski metinlerde ve hatta İncil'de bu keşifle 

ilgili düzinelerce referans buldum. Fikri kavrıyorum ama sonra kelimeleri unutuyorum. Bu 

yerlerin var olduğundan kesinlikle eminim ve içinde ne olduğuna dair söylenenlerin çoğunun 

doğru olduğuna inanıyorum. 

 

Komplo teorilerini çürütmekten keyif alıyorum ve kendimi bir komplo teorisyeni olarak 

sınıflandırmıyorum. Ben özgür bir düşünür ve gerçeği arayan biriyim. Eski inançlarınızdan 

vazgeçmeden bu belge tamamen çılgınca görünecektir ancak sizden tarihimizin ne kadarının 

doğru olduğuna gerçekten inandığınızı ve belki de gizlenen ve söylenmeyen pek çok şey 

olduğuna inandığınızı gerçekten düşünmenizi istiyorum. Gerçek dünyayı özgürleştirecektir 

ancak bu korku temelli toplumun kontrolünü asla kaybetmek istemeyen pek çok kişi var.
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2003'teki Keşfin Özeti 
  

- 4 ana tünel ve daha derin ve daha büyük yerlere açılan alt tüneller var; bu tünelleri daha önce 

duymuşsunuzdur ama isimleri farklıdır. 

 

- Bu tünellerde bizden çok çok daha uzun boylu insanlar için devasa masaların ve taş 

sandalyelerin bulunduğu odalar, devasa odalar bulacaksınız. 

 

- Projeksiyon odası tüm tarihimizi içeriyor ve görsel olarak tekrar oynatılabiliyor. 

 

- DNA ile holografik deneyler yapabileceğiniz, dilediğiniz her şeyi karıştırıp 

eşleştirebileceğiniz ve sonuçların ne olacağını görebileceğiniz bir masa. 

 

- Bu odalar 50.000 yıl önce yaratıldı ve her biri birbirine bağlı, biri aktive edildiğinde hepsini 

harekete geçiren bir enerji kaynağı tarafından korunuyor. 

 

- Konumlar; Mısır'daki Sfenks'in yakınında, Bağdat, Tibet'teki Kailash Dağı ve Romanya'daki 

Bucegi Dağları'dır. İç tüneller Moğolistan'daki Gobi Platosu'nun altındaki gizli bir dünyaya ve 

Antarktika'ya açılmaktadır. 

 

- Bu, İkinci Dünya Savaşı ve Alman Tibet seferi, Romanya'nın NATO'ya hızlı bir şekilde 

dahil edilmesi, içi boş dünya, piramidin üzerindeki göz ve daha fazlasıyla bağlantılıdır. 

 

Yeni yer radarının 2 yıl önce gizliliğinin kaldırılmasından bu yana, dünyanın çeşitli 

bölgelerindeki karmaşık ve labirentimsi yeraltı sistemlerine ilişkin çok şaşırtıcı veriler ortaya 

çıktı. Güney Amerika'daki Guatemala gibi yerlerde, Tikal'deki Maya piramit kompleksinin 

altında, ülkenin karşı tarafına doğru tam 800 kilometre uzanan tüneller haritalandı. 

Araştırmacılar, yarım milyon Maya yerlisinin kültürlerinin yok edilmesinden nasıl 

kurtulduklarını anlamanın mümkün olduğunu belirttiler. 

 
Bu, bir dağdan (Kailash Dağı) birbirine bağlanan tünellerin eski bir Hindu çizimidir
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ROMANYA'DA NE OLDU 
 

Yere nüfuz eden radar 

 

2002 yılında Pentagon, üst teknolojiye dayalı uyduları kullanarak çeşitli askeri ve jeodezik  

programlar yürütüyordu. Uydu, Bucegi dağlarının içinde yer alan belirli bir yapıyı tespit etti. 

 

Dağın uydu taraması iki büyük enerji bloğunu ortaya çıkardı. Bloklar yapay enerjiden 

yapılmıştı: ilki bir duvara bağlıydı, tünele erişimi engelleyen bir duvar. İkincisi ise tünelin 

karşı ucunda, dağın merkezine yakın bir yerde, kubbe ya da yarım küre gibi devasa bir 

yapıdaydı. Massini burada son derece önemli bir şey olduğunu ve çok iyi korunduğunu kabul 

etti. [*Massini: Üst düzey İtalyan mason] 

 

Pentagon'dan gelenler tünelin neden dağın orta bölgesine doğru bir tür zikzak şeklinde 

döndüğünü ve yapının yirmi altı derecelik açısının önemini anlayamadılar. Yapı yere paralel 

bir düzlemdeydi ve yarı küresel enerji blokajı Babele adı verilen sırt kayalarına karşılık gelen 

dikeyde yer alıyordu. Aslında, Pentagon verilerine dayanarak yaptığımız ölçümün de 

gösterdiği gibi, dikey Babele'den yaklaşık kırk metre uzaklıkta, Babele ile Bucegi Sfenksi 

arasında çıkıyordu. 

 

Irak'ta benzer bir yapı 

 

"Sinyor Massini, Pentagon'daki temsilcilerinin, yarı küresel blokajın, birkaç ay önce Bağdat 

yakınlarında keşfettikleri başka bir gizli yeraltı yapısındaki blokaj ile tamamen aynı frekansa 

ve şekle sahip olduğunu fark etmeleri olmasaydı, Bucegi'deki içsel yapay yapının unsurlarının 

özellikle ilgilerini çekmeyeceğini anlamamı sağladı. söyledi. Saygıdeğer Massini'nin bana 

açıklamadığı ve henüz bilmediğim nedenlerden dolayı, iktidardakiler askeri casusluk 

uydusunun Irak'ın yeraltındaki bu garip enerjisel yapı ile ilgili olarak kaydettiği gizli verilerle 

son derece ilgiliydiler. 

 

"Keşiften kısa bir süre sonra savaş başladı ve Iraklılar bu konuda hiçbir şey bilmezken 

Amerikalılar tam bir gizlilik içinde o bölgeye erişebildiler. Massini ne kadar uğraşırlarsa 

uğraşsınlar enerji duvarını aşamadıklarını söyledi, ama bana daha fazla ayrıntı vermedi. Tüm 
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operasyon çok gizliydi. Orada bulunan şeyin gezegenimizin gizemli geçmişiyle, ama bir 

şekilde kendi örgütlerinin tarihiyle de bağlantılı olduğunu belirtti. 

 

Massini ayrıca orada bulunan şeylerin gezegenin gizemli geçmişi ve örgütlerinin tarihi 

hakkında bilgiler olduğunu söyledi. Pentagon soruşturması Bağdat yakınlarındaki yeraltı 

yapısı ile Bucegi'deki yapı arasındaki veri benzerliğine dikkat çektiğinde Massini birden çok 

telaşlandı. Başlangıçta neredeyse paniğe kapılmışlardı. Panik, Irak'takinden çok daha büyük 

ve karmaşık olan bu yapının Romanya topraklarında olmasından kaynaklanıyordu (not: 

Romanya'nın önümüzdeki yıllarda çok önemli bir misyonu var gibi görünüyor. Bucegi 

Dağları'nın üzerinde, koruyucu bir amacı olan ve zamanı geldiğinde herkese açıklanacak olan 

gerçek bilgiyi saklayan enerjisel bir piramit de bulunmaktadır - yılda iki kez gölgesi 

görülebilmektedir). 

 

Massini, Pentagon'daki uzmanlar tarafından hesaplandığı gibi tünele ulaşmak için doğru planı 

sağladı. Dağın kenarındaki ilk enerji bariyerine 60-70 metre kala tünele ulaşmak mümkündü. 

Massini ilk enerji bariyerini aşmayı başarmak için ultra sofistike ABD askeri teknolojisi vaat 

etti. 

 

Bariyerden geçmeye yönelik ilk girişimleri, bariyerden geçmeye çalışırken kalp krizi geçiren 

üç askerin hayatına mal oldu. 

 

"Bu bir titreşim frekansı sorunuydu," dedim, bu sözleri nasıl bir sakinlikle söylediğime 

şaşırarak. Cezar bana şaşkınlıkla baktı. [*Cezar: Romanya İstihbaratı Paranormal olaylar 

dairesi görevlisi] 

 

"Kesinlikle!" diye onayladı. "Bir çözüm ararken gözlerimi kapattım ve enerjisel bariyere 

odaklandım. Kısa bir süre sonra bariyerin gerçekten de 'canlı' olduğunu hissettim ama bunu 

orada bulunanlara açıklayamayacağım çok özel bir şekilde."  

 

"Benimle bariyerin enerjisi arasında belli bir 'uyuşabilirlik', karşılıklı sempati gibi bir şey 

olduğunu ve 'kişisel titreşim testini' başarıyla geçtiğimi hissettim. Kendime, şimdiki bilimin 

başarmak bir yana, hayal bile edemeyeceği bu gerçek enerjisel kontrol 'sınırını' kuranların ne 

tür olağanüstü bir teknolojik ve ruhsal gelişime sahip olduklarını sormaktan kendimi 

alamadım. Sonra yerden birkaç taş aldım ve onları görünmez enerjisel bariyere doğru fırlattım. 

Taşlar enerjisel bariyere dokunur dokunmaz ince bir toza dönüştüler ve düz bir çizgi 

oluşturarak yere düştüler. 

 

"Şimdi Amerikalı yetkililerin ve hala bariyerin diğer tarafında bulunan ekibimin birkaç 

üyesinin şaşkın yüzlerine bakıyordum. Duvara gittim ve şu anda baktığınız, mükemmel bir 

şekilde tamamlanmış taş karedeki üçgene bastım. 

 

Aslında sadece dokunmak yeterliydi çünkü hareket etmiyordu. Sabitti. Sadece yüzeyi taşa 

oyulmuş. Şu anda sadece bir parçasını gördüğünüz kapı, halen bulunduğu pozisyonda durana 

kadar sorunsuzca ve neredeyse hiç ses çıkarmadan kaymaya başladı. İşte o an hepimizin 

Büyük Galeri'yi ilk kez gördüğü andı. Yoğun duyguların yaşandığı bir andı. Tıpkı şu anda 

gördüğünüz gibi aydınlatılmış olmasına, ama aslında herhangi bir ışık kaynağı, en azından 
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bildiğimiz herhangi bir geleneksel ışık kaynağı içermemesine çok şaşırmıştık."
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"Daha sonra, özellikle de enerjisel bariyerin etki ettiği alanı tam olarak işaretledikten sonra 

daha fazla deney yaptım. General Obadea geldi ve bariyerin görünmez yüzeyine tek 

parmağıyla dokundu; kendisine ciddi bir şey olmasa bile yine de baş dönmesi ve mide 

bulantısı hissetti. Başkanlık Müşaviri, cildi ile bariyer arasındaki temas çok hafif olmasına 

rağmen şiddetli bir şekilde yere savruldu. Daha sonra bir doktor gözetiminde yaşadığı 

deneyimi atlattı. Bundan sonra başka hiç kimse enerji duvarından geçmeyi denemek istemedi. 

Ölen üç asker muhtemelen bedenlerinin daha büyük bir yüzeyinde kendileri için ölümcül olan 

eşzamanlı bir temas yaşadılar. 

 

Sorun şu ki, insanlar görünmez bariyerde çok uzun süre kalamazlar. Bu, kapalı kapı ile enerji 

duvarı arasındaki görünmez bariyerdir. İçinden geçemeyenler orada çok uzun süre kalamazlar. 

 

"Birkaç askerle denedik ve kapıyı kapatıp enerji bariyerini aktive ettikten sonra bana 

boğuluyormuş gibi hissettiklerini ve bunun giderek daha şiddetli hale geldiğini söylediler. Bu 

nedenle hem enerji bariyerini hem de kapıyı açık bırakmak zorunda kaldık, ama daha önce de 

gördüğünüz gibi Büyük Galeri'ye izinsiz girişleri önlemek için iki koruma yerleştirdik ve bir 

alarm kurduk. İris tanımlama sistemi beş saniye sonra kendini sıfırlıyor ki bu da galeriye giriş 

hattını geçmek ve kapının kayma sistemini aşmak için yeterli. 

 

Galeriye doğru yürürken Cezar buraya ilk girdiği zamanı hatırlıyor... 

 

BÜYÜK DİPLOMATİK GERİLİMLER 

 

"Olabildiğince hızlı bir şekilde üsse geri döndüm ve General Obadea tarafından da kabul 

edildiğim Amerikalıların odasına girdim," diye anlatmaya devam etti Cezar. "Bizim ve Sinyor 

Massini'nin tüm planlarını altüst eden beklenmedik bir unsur ortaya çıktı. 

 

"Romanya basını bir şeyler mi sızdırdı?" diye tahmin yürüttüm. 

 

"Bundan daha da kötü bir şeydi. Saygıdeğer kişinin bana Bağdat'ın yanında yaptıkları keşiften 

bahsettiğini hatırlıyor musun? Orada da aşılamayan ama buradan büyük salonu çevreleyen 

yarı küresel kalkanla aynı olan enerjisel bir bariyer olduğunu?" 

 

Başımı salladım. Amerikalı'nın keşfi tesadüfi değildi, Bucegi Dağları'nın içindeki yapının 

yaklaşık haritasının verilerini de ortaya çıkaran aynı askeri casusluk uydusundan gelen bazı 

işaretleri takip ediyordu. Cezar devam etti. 

 

"Amerikan ulusal güvenlik danışmanı çok gizli bir faks aldı ve bu faksta Bağdat'taki enerji 

kalkanının aniden harekete geçtiği ve büyük bir frekansta titreşmeye başladığı bildiriliyordu. 

Şaşırtıcı olan bilgi ise, önünde bir hologramın belirerek önce Avrupa'yı, sonra Avrupa'nın 

güneydoğusunu, sonra Romanya topraklarını, sonra Bucegi Dağları'nı ve son olarak da Büyük 

Galeri'nin koridorundaki iç yapının ve güçlü bir şekilde titreşen yarı küresel enerji kalkanının 

yerini göstermesiydi. İki enerjisel yarı küresel kalkanın doğrudan ama gizemli bir şekilde 

birbirine bağlı olduğu ve birinin etkinleştirilmesinin diğerinin etkinleştirilmesine yol açtığı 

açıktı. Kim bilir, belki de dünyanın her yerinde bu tür yeraltı yapılarından oluşan bir ağ vardır. 
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"Kötü haber ise ABD Başkanlığının bu olaylardan haberdar olması ve gizli servisler 

aracılığıyla Romanya ile diplomatik temas kurmasıydı. Sadece birkaç dakika içinde tüm 

operasyon ortaya çıkarılmıştı. Bükreş'ten bir devlet heyetinin gelip durumu değerlendireceği 

duyurulmuştu." 

 

Cezar'ın bana anlattıklarını dinlemeye o kadar dalmıştım ki yürümeyi bıraktığımı fark 

etmemiştim bile. Son dönüşe yaklaşık yüz metre kalmıştı ve Büyük Galeri'nin duvarına 

yansıyan enerji kalkanından gelen ışık artık çok daha güçlüydü. 

 

"Siyasi düzeyde yönetimi ele geçirmek mi istiyorlar?" Sabırsızlıkla sordum. 

 

"Sanırım ilk emir buydu ama tüm bunların neyle ilgili olduğunu gerçekten gördüklerinde işler 

daha da karmaşıklaştı. Korkularım gerçek oldu, çünkü bu konulardan haberdar olması gereken 

politikacılarımız paniğe kapıldı. Olaylarla yüzleşemeyecekleri ve kararların ileri derecede 

stres altında alınacağı belliydi. 

 

"General Obadea Bükreş'e çağrıldı. Bu, Sıfır Departmanının varlığını ya da en azından 

bağımsız yapısını bile tehlikeye atan kritik bir andı. General siyasi iktidardan kaçışını haklı 

göstermek zorundaydı. Komisyondakilerin eşliğinde başkente gitmeden önce General Obadea 

benimle konuştu ve ikimiz de Sinyor Massini ile olan ilişkim de dahil olmak üzere geçen yılın 

tüm yönlerini, entrikalarını ve planlarını açıklamaya karar verdik. En zor sorun, bu çok önemli 

raporu verecek doğru kişileri bulmaktı, çünkü aksi takdirde tüm niyetlerimiz ve planlarımız 

ortaya çıkacaktı ve bunun sonuçları benim ve Generalin esenliği açısından ölümcül olabilirdi. 

Aynı şey ulusal güvenlik için de söylenebilirdi. Bu arada ben üste mahsur kalmıştım, tüm 

çalışmalar durmuştu. 

 

"Amerikan ekibi bir çadırda tecrit edilmiş ve tünelin korunması ordunun özel müdahale 

birlikleri tarafından devralınmıştı. Diplomatik tansiyon yükseliyordu çünkü Washington, 

Pentagon'daki generaller ve Başkanlık Müsteşarı ile temas kurulması için baskı yapıyordu. 

 

"O zamanlar enerji kalkanıyla korunan büyük salonda ne olduğunu kimse bilmiyordu. 

Herhangi bir girişim ya da araştırma operasyonu durdurulmuştu. Muhafız devriyeleri dışında 

kimsenin üsse girmesine izin verilmiyordu. Yeni durum, Romanya'nın en yüksek siyasi 

yapısıyla sürekli temas halinde olan Romanya ordusundan iki üst düzey general tarafından 

koordine ediliyordu. Tüm bu son derece gergin durumda, Bükreş'ten gelen çok özel bir emre 

uyarak üssün dışına 'gizlice' çıkmayı başaran tek kişi Signore Massini'ydi. O zamandan beri 

onu görmedim ama inanın bana, olayların daha sonra gelişmesinde onun etkisini tamamen 

hissettim. Burada Romanyalı ve Amerikalı diplomatlar arasındaki sessiz ama çok şiddetli 

kavgadan ve buradan operasyonla ilgili olarak alınan siyasi kararların niteliğinden 

bahsediyorum. Her şey çok hızlı gelişti; bu olayların üzerinden sadece sekiz gün geçti." 

 

"Eğer ben buradaysam ve anladığım kadarıyla siz Projeksiyon Salonu'na girmeyi 

başardıysanız, bu General Obadea'nın Bükreş'te başarılı olduğu anlamına gelir." 

 

Cezar gizemli bir şekilde gülümsedi. 
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"Çoğunlukla cevabım olumlu. Başarı esas olarak her şeyi doğru insanların, büyük bir ahlaki 

bütünlüğe sahip ve aynı zamanda derin bir vatanseverlikle hareket eden insanların kulağına 

götürmekti. 

 

"NDSC (Milli Savunma Yüksek Konseyi) acil bir toplantı istedi. Çoğu kişi öğrendikleri 

karşısında sarsıldı. Ardından General ve faaliyetlerine yönelik yoğun bir onay dalgası 

kendiliğinden oluştu. Hemen General ve benim özel komutam altında araştırmaya devam etme 

kararı aldılar. 

 

Ancak diplomatik kriz henüz çözülmemişti. Amerikan ordusunun ertesi gün ülkeyi terk 

etmesine izin verildi; ama araştırmacılar ve uzmanlardan oluşan ekip ile tüm lojistik ve 

cihazlar burada tutuldu. O zaman işlerin yoluna girdiğini düşündük ve ben de neredeyse böyle 

olduğu için memnundum. Bu şekilde Mason elitinin saygıdeğer üyesine az ya da çok rol 

yapmama ya da teslim olmama gerek kalmadı. Ne yazık ki, etki güçleri ve diplomatik kanallar 

aracılığıyla uyguladıkları baskı çok büyüktü." 

 

Salonun sonuna gelmiştik ki birden sola döndük, bu kez sadece dört metre kadar. 

Gözlerimizin önündeki manzara gerçekten görkemliydi. Enerji kalkanının oluşturduğu devasa 

kemer görkemli, parlak bir maviydi ve sürekli olarak yoğun, parlak beyaz ışıklarla 

kesişiyordu. 

 

Cezar Projeksiyon Odası'nın tıpkı Büyük Galeri gibi bir kapıyla dışarıdan izole edildiğinden 

bahsetmiş olsa da, içeriden hiçbir şey görülemiyordu. Koridor aniden dağın içine bir yarım 

küre gibi kazılmış devasa bir odada sona erdi. Salonun sonundan enerji kalkanına kadar yedi 

ya da sekiz metreden fazla mesafe yoktu. 

 

Enerji kalkanının oluşturduğu kemer yarım küre şeklindeki boşluğa dahildi, ama arkasındaki 

alanın kaya duvarıyla ortak olduğunu fark ettim. Kalkanın kemeri ile odanın tavanı arasındaki 

seviye mesafesinin yaklaşık on metre olduğunu tahmin ettim. Enerji kalkanının ürettiği büyülü 

ışık, dağın kayalık duvarlarına harika kıvılcımlar ve gölgeler halinde yansıyordu. Bu 

görüntünün güzelliği ve ihtişamı gözümün önünden gitmiyordu ve kalbim duygu ve sevinçle 

irkildi. 

 

"İçeri girmeyi nasıl başardın?" Görüntünün bende yarattığı duygu yoğunluğundan etkilenerek 

Cezar'a sordum. 

 

"Beklediğinden çok daha basit. Tüm toplantıyı planlayanlar muhtemelen ilk enerji kalkanının 

olası girişler için gerçek bir 'mihenk taşı' olacağını düşündüler ve bunun tüm yapının güvenliği 

için yeterli olduğunu tahmin ettiler. Haklı olduklarını kabul etmek zorundayım. Üstün ve son 

derece faydalı bir bilinç olmadığı sürece hiçbir şey ilk enerji kalkanını geçemezdi. Atomik bir 

yanma durumunda bile, montaj dağ tarafından çok iyi korunuyordu. Belki de Büyük Galeri'nin 

dağın derinliklerinde aniden başlamasının nedeni buydu. Yine de teknik olarak nasıl 

yarattıklarını söyleyemem. 

 

"Bükreş'ten yeni emirler aldığımda çok mutlu oldum. Mücadelenin daha yeni başladığını 

hissediyordum ama en azından önemli bir siyasi desteğe sahiptim, hem de önde gelen 
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siyasetçilerden. Aynı gün gözlerinizin önünde gördüğünüz Projeksiyon Odası'na girdim. Elli 

bin yıldır gizli kalmış olan korkunç gizemi öğrenirken yalnızdım. O anlarda hissettiklerimi 

tahmin bile edemezsiniz. Yine de size anlatamayacağım bazı hususlar var." 

 

"Bu kadar yıldan daha önce bahsetmiştin," diye araya girdim Cezar'ın. "Tüm bunlar burada 

olduğuna göre bunun doğru zaman periyodu olduğunu nasıl söyleyebilirsin?" 

 

"Bu, 'onların' sunduğu ve odaya girdikten sonra senin de göreceğin bazı verilerin bilimsel 

olarak incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. Sana anlattığım tüm olaylar geçen haftadan bu 

yana meydana geldi. Birçoğu çok hızlı gerçekleşti ve durum değişiklikleri bazen dramatikti. 

Odaya girmeden önce sana burada her şeyi anlatacağım, çünkü gördüklerin karşısında 

heyecanlanacaksın." 

 

Büyük Galeri ile yarım küre şeklindeki enerji kalkanının bulunduğu dağın içindeki devasa 

salon arasındaki sınır çizgisinde durduk. Büyülenmiş bir halde bir yandan Cezar'ı dinliyor, bir 

yandan da yarım kürenin mavi yüzeyindeki egzotik ışıltıları izliyordum. 

 

"Araştırmaya Sıfır Departmanı'nın yönetiminde devam etme kararının ardından Projeksiyon 

Odası'na birkaç kez girdim ve uzman ekibimizle birlikte çalışarak her şeyi katalogladım. 

 

"Ancak ertesi gün siyasi güçlerden ilk çelişkili sinyaller gelmeye başladı. Birbiri ardına gelen 

ve birbirini iptal eden emirler ya güçlü ya da kaçamaktı ve büyük bir gerilimin varlığını 

gösteriyordu. Gerçek bir savaşın dramının yaşandığından şüpheleniyordum. Projeksiyon 

Odası'nda yaptığımız keşfin sonuçlarını güvenli bir telefon hattı üzerinden çoktan 

göndermiştim. Görünüşe göre, 'bomba'yı ateşleyen kıvılcım buydu. 

 

"General Obadea iki gün önce Bükreş'ten döndükten sonra bana Ülkeyi Koruma Yüksek 

Konseyi üyelerinin sürekli toplantı halinde olduklarını ve bizimle temas halinde olduklarını 

söyledi. Konuyu önceden konuştuktan sonra Romanya'nın dağlarındaki bu muazzam keşfi tüm 

dünyaya duyurmaya karar vermişler. General Obadea, Ülkeyi Koruma Yüksek Konseyi'nin 

yapısında yer alıyordu ve Romanya'nın tüm dünyaya yapacağı açıklama için onun sözü çok 

önemliydi. Bana Ülkeyi Koruma Yüksek Konseyi'nin bazı üyelerinin buna şiddetle karşı 

çıktığını ama azınlıkta olduklarını söyledi. Duygular o kadar yükseldi ki, bir noktada bu 

insanlar ayağa kalktı ve odayı terk etti. Başkan'ın danışmanları sürekli gelip gidiyor, Dış 

Diplomatik İlişkiler Ofisi'nden Ülkeyi Koruma Yüksek Konseyi toplantısına bilgi 

aktarıyorlardı. 

 

"Amerikalı diplomatlar Romanya'nın tüm dünya için hayati önem taşıyan uluslararası bir 

açıklama yapacağı konusunda bilgilendirildiklerinde her şey kaosa dönüştü. General bana 

diplomatlar arasında hiç böyle bir telaş ve panik görmediğini söyledi. Kimse nedenini 

bilmiyordu ama herkes çok ciddi ve önemli bir şeyler olduğundan şüpheleniyordu. Bir 

noktada Romanya Cumhurbaşkanı Beyaz Saray ile doğrudan telefon görüşmesi yapmak üzere 

çağrıldı. Bu çok özel ve çok gizli bir görüşmeydi. Daha sonra uzun bir süre geri dönmedi ama 

herkesi üst düzey bir Amerikan diplomatik heyetinin Bükreş'e doğru yola çıktığı konusunda 

bilgilendirdi. 
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"Bilgi çok hızlı yayıldı. Romanya devleti ile uluslararası finans kuruluşları arasındaki tüm 

işlemler ve anlaşmalar birkaç saat içinde bloke edildi. Dağlık bölgede her an olağanüstü hal 

ilan edilmesi bekleniyordu. 

 

Savunma Bakanlığı subaylar için genel alarm emri verdi. Mevcut gerginliği yaratan gerçek 

nedeni kimse bilmediği için bu operasyona katılanlar arasında büyük panik ve hatta dehşet 

anları yaşandı. 

 

"Amerikalı yetkililer ile Romen yetkililer arasındaki tartışmalar tercüman olmadan 

gerçekleşti. O kadar şiddetliydi ki, diplomatların birbirlerine bağırabildikleri kadar yüksek 

sesle bağırdıkları ve misilleme önlemleri içeren çok sayıda tehdit savurdukları birçok kriz anı 

yaşandı. İşin iyi tarafı, dünyanın diğer devletlerinin bu sorunu henüz öğrenmemiş olmasıydı. 

Amerikalılar, Romanya'nın deklarasyonunu sürdürmesini destekleyecek başka güçlü ülkeler 

olduğunu çok iyi biliyorlardı." 

 

"Ne ilan etmek istiyorlardı?" Merakla sordum. 

 

"Esas olarak, Bucegi Dağları'nda yapılan keşfin en önemli verilerini içerecek, dağın içinden 

bu yapıyla bağlantılı farklı yönleri açıklığa kavuşturmak için resimler ve diğer temel unsurlar 

gibi tüm dünyaya kanıtlar sunacaktı. En büyük bilim adamları incelemeye ve araştırmaya 

davet edilecek ve karşı karşıya kaldığımız sayısız muammayı çözmek için tüm kaynaklar 

seferber edilecekti. Ancak en önemli husus, insanlığın son derece eski geçmişine ve neredeyse 

tamamen uydurma olan gerçek tarihe ilişkin keşifler olacaktı. Dahası, sana ancak kısmen 

açıklayabileceğim çok hassas başka unsurlar da vardı." 

 

"Ama bütün bunları nereden biliyorlardı?" diye sordum. 

 

"Hemen göreceksiniz. Biraz daha sabırlı ol. Amerikalılar şiddetli tepki gösterdi, çünkü bu 

açıklama onların gezegensel nüfuzunu bir saniyede paramparça edebilirdi. Dahası, ülkelerinin 

ekonomisini, hatta belki de tüm dünyanın ekonomisini kaosa sürükleyebilirdi. Aslında güç 

kullanma taktiklerine başvurmalarının ana nedeni de buydu. Dünyadaki tüm insanların paniğe 

kapılmasını ve rahatsız olmasını önlemek istiyorlardı. Ancak, olası toplumsal ıstırabın ve 

rahatsızlığın, egemen sınıfların, özellikle de masonik örgütlerin bunca zamandır sürdürdükleri 

yalan ve manipülasyonların doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkabileceğinden 

şüphelenmediler. 

 

"Çok özel bir diplomatik kanal aracılığıyla, insanlık için bu temel adımı atmadan önce büyük 

bir ılımlılık tavsiye eden kişisel bir Papalık yaklaşımı alındı. Vatikan, Amerikalılar tarafından 

ifşaatların engellenmesinde olası bir müttefik olarak görüldüğü için zaten bilgilendirilmişti. 

Garip bir şekilde, bu hususların tüm dünyaya açıklanması Vatikan'ın gücünü ve Hıristiyan 

inananlar üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltacak olmasına rağmen, Papa buna karşı kesin 

bir tavır takınmamış, bunun yerine deklarasyonu sunmadan önce artı ve eksilerin etkin bir 

şekilde dengelenmesini istemiştir. Hatta Romanya Devletine, Papalık yönetiminin Gizli 

Arşivlerinde bulunan Romanya için çok önemli olan ve dağlardaki keşif kanıtlarını 

destekleyen bazı eski belgeleri sunacağını bildirmiştir.  
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"Son olarak, iki saat süren tartışma ve istişarenin ardından, her iki ülkenin çıkarlarını 

dengeleyen kesin şartlarla nihai bir işbirliği anlaşmasına varıldı. Papa, Romanya için büyük 

önem taşıyan ve aynı zamanda dağlardaki keşfi destekleyen kanıtlar olan eski papalık gizli 

arşivlerinden bazı belgeleri Romanya devletinin kullanımına sunma sözü verdi. 24 saat süren 

görüşmelerin ardından Romanya, Vatikan ve ABD arasında nihai bir anlaşma sağlandı ve 

ABD'nin Romanya'yı NATO'ya hızlı bir şekilde dahil etmesini de içeren kesin şartlar altında 

işbirliği yapmayı seçtiler. Romanya devleti şimdilik ifşaatı erteleyecekti. 

 

PROJEKSİYON ODASI 
 

 

Cezar bana öne çıkmamı söyledi. Büyük Galeri aniden dağın içindeki devasa bir odada son 

buldu. Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğundaydı. Enerji kalkanı 

tarafından hemen hemen çevrelenmiş olan Projeksiyon Odası, dağ odasından daha küçük 

boyutlara sahipti. Yüksekliği yaklaşık 20 metre, belki de daha fazlaydı. Bana büyük göründü. 

Salonun bir ucundan enerji kalkanına kadar yaklaşık yedi ya da sekiz metre vardı. Bu mesafe, 

salonu saran aynı malzemeden iki sınırla çevriliydi. Sınırlar salon kadar geniş olan kalkanın 

ilerisine ve yukarısına kadar uzanıyordu. Her iki tarafına da dört elektrikli araç yerleştirilmişti. 

 

Heyecanla salondan çıkıp sınırların çevrelediği kısa pist alanına adım attım. Bu, gerçeğin 

ortaya çıkacağı an gibi görünüyordu. On binlerce yıldır saklanan bir gizemin kalbine girecek 

ve böylece onun sırrının açığa çıkmasına erişebilen az sayıdaki kişiden biri olacaktım. 
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Cezar, "Enerji kalkanının görevi odayı bir duvar gibi dağdaki boşluğun geri kalanından 

ayırmak ve aynı zamanda dışarıdaki kötü etkilerden korumaktır," diyerek beni 

düşüncelerimden uzaklaştırdı.  "Koşulsuz girişin tek bir yolu var, tıpkı bir kapı gibi, tam 

önünüzde." 

 

Gerçekten de öyle. Enerji duvarına yaklaşır yaklaşmaz, kalkanın iki sınırla sınırlanan kısmı 

şeffaflaştı ve sonra tamamen kayboldu, böylece neredeyse beş metre yüksekliğindeki bir 

girişin dış hatlarını tam olarak işaretledi. Büyük odanın içine adım attım, Cezar da beni 

yakından takip etti. 

 

On ya da on iki metre yüksekliğindeki o ağır kaya duvarında üç devasa tünel girişinin 

görüntüsünü gördüm: biri hemen önde, diğer ikisi de simetrik olarak her iki yanda. Yeşil bir 

ışıkla belli belirsiz aydınlatılmışlardı. Bu mesafeden, üç tünelin her birinin etrafında başka 

cihazlar olduğunu görmeme rağmen ayrıntıları net olarak fark edemedim. Yine de tünellerin 

her birinin Büyük Galeri'deki girişte olduğu gibi iki asker tarafından korunduğunu fark ettim. 

Şaşkınlıkla Cezar'a döndüm. 

 

"Buraya da güvenlik sistemleri mi kurdunuz? Neden? Bu tüneller nereye gidiyor?" 

 

"Burası senin erişiminin olmadığı bir alan. Romanya devleti ile Amerika Birleşik Devletleri 

arasında imzalanan gizli protokol gereği kesinlikle yasak. Sana bu konuda bazı genel bilgiler 

verebilirim, ama bazı şeyler gizli kalmalı, en azından bundan sonra bir süre için. Buradan 

başlayalım," dedi Cezar, sağımda bir yeri işaret ederek. 

 

Döndüm ve taştan yapılmış, duvara yaslanmış, eğrisini takip eden T şeklindeki devasa 

masaların sıralandığını gördüm. Bu masaların hiçbirinin yüksekliği iki metreden kısa değildi. 

 

                                             DAĞ ODASININ ENİNE KESİTİ 
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Eski ok başlı karakterlere benzeyen bilinmeyen bir yazının farklı işaretleri masa tablasının 

kalınlığına üç boyutlu olarak kesilmişti. Her masanın genişliğinde sadece bir satır işaret vardı. 

Yazı karmaşıktı ama aynı zamanda üçgenler ve daireler gibi genel semboller de içeriyordu. 

İşaretler boyanmamış olsa da, her masa için farklı renkte olan hafif bir ışıklı radyasyon 

nedeniyle yine de fark edilebiliyorlardı. 

 

Odanın her iki tarafında beş masa vardı. Bazılarının üzerinde ne işe yaradığı bilinmeyen farklı 

nesneler görebiliyordum. Bilimsel kullanım için teknik aletlere benziyorlardı. Birçoğundan 

beyaz yarı saydam teller iniyor, masanın dışında ve yerde bulunan dikdörtgen kutularda 

toplanıyordu. Kutular çizilmesi mümkün olmayan parlak gümüş bir metalden yapılmıştı. 

İçlerinden birini hareket ettirmeye çalıştım ama yere çok iyi sabitlenmişti. Hassas kablolar son 

derece esnek ve hafifti ve içlerinde tüm uzunlukları boyunca "kayan" küçük parlak impulslar 

görebiliyordunuz. 

 

Masalardan ikisi boştu ve ince bir turuncu toz tabakasıyla kaplıydı. Cezar bana buradan 

örnekler aldıklarını ve ön analiz için üssün içindeki laboratuara gönderdiklerini, ancak 

herhangi bir sonuç alamadıklarını söyledi. Ama asıl sürpriz, araştırma ekibinin o devasa dağ 

odasına "Projeksiyon Odası" adını vermesine neden olan farklı unsurdu. Bir masanın yanından 

geçerken, masanın yüzeyinde belli bir bilimsel alanın özelliklerini sunan holografik bir 

projeksiyon aynı anda aktif hale geliyordu. Üç boyutlu olarak renklendirilmiş görüntüler 

mükemmel ve çok büyüktü, neredeyse iki buçuk metre yüksekliğindeydi. 

 

Masalar yüksek olduğu için hologram projeksiyonlarının kaynağının nerede olduğunu 

göremiyordum. Cezar'dan pürüzsüz taş masaların dikdörtgen yüzeyinin ortasında birkaç 

santimetre uzunluğunda ve masanın en uzun kenarına paralel dar bir açıklık olduğunu 

öğrendim. Holografik projeksiyonlar oradan görünüyordu. 

 

"Kullanılan teknoloji harikaydı," dedi Cezar. "Projeksiyonlar kendi başlarına görünüyorlar 

ama aynı zamanda interaktifler ve onları izleyen ve masanın yüzeyine dokunan kişiye 

bağlılar." 

 

Üs ekipleri tarafından getirilen üç ayaklı basamakların bulunduğu bir masaya gittim ve 

bedenim masanın üzerine gelene kadar birkaç basamak çıktım. Neredeyse beş metre 

uzunluğunda ve bir buçuk metre genişliğindeydi. Üzeri şeffaf olmayan ama koyu renkli, cam 

benzeri bir malzemeden yapılmış bir filmle kaplıydı. Başımın ve vücudumun bu parlak, koyu 

ve mavi dumanlı filmin yüzeyinde bir aynadaki gibi yansıdığını görebiliyordum. 

 

Film, bir tür çerçeve oluşturan düz yatay ve dikey çizgilerle işaretlenmiş birkaç büyük kareye 

bölünmüştü. Hologramı oluşturan ışınlar mükemmel bir uyum içinde merkezdeki yarıktan 

dışarı çıkıyordu. Görünüşe göre, bazılarını hiç tanımadığım bitki ve hayvan görüntüleri 

gözlerimin önünde kayarken, alanı biyolojiydi. En büyük olan karelerden birine hafifçe 

dokundum ve hologram insan bedeninin anatomik yapısını göstermeye başladı. Aslında çok 
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geçmeden kolumdaki bir işaret nedeniyle bunun benim bedenim olduğunu anladım. Hareket 

etmememe rağmen, bedenimin belirli bölgelerinin holografik görüntülerinin sürekli 

döndüğünü ve farklı açılardan sunulduğunu gördüm. Eğer parmağımı o kareden kaldırırsam, 

bitki ve hayvan görüntüleri yeniden ortaya çıkıyordu. Parmağımı karenin içinde hareket 

ettirirsem, görüntü bedenimin içini okuyor, böylece parmağımın karenin yüzeyindeki 

konumuna göre iç organlarımın projeksiyonunu sunuyordu. Parmağı belli bir şekilde hareket 

ettirmenin incelenen alanı büyüttüğünü fark ettim. 

 

Son derece küçük boyutlara yakınlaştırıldığımda, tek tek hücrelerin, çekirdeklerinin üzerinden 

geçip moleküler alana ulaştığımda şaşkınlığım sınırsızdı. Rüya gördüğümü sanıyordum ama 

gerçekten de kendi karaciğerimin bir parçası olan ve devasa bir boyutta gösterilen bir 

molekülü gördüm. Birkaç dakika içinde modern bilim insanlarının en cesur hayallerinin bile 

ötesine geçmiştim. Görüntü, muhtemelen gerçek zamanlı olarak meydana gelen enerjisel 

değişimler nedeniyle sürekli renk değiştiren bir tür enerji bulutu sunuyordu; ancak farklı 

noktalarında sürekli titreşen bir tür köprü ile birbirine bağlanan bir tür yoğunlaşma fark ettim. 

Bunların moleküler zincirler olabileceğini düşündüm. Çekirdek bölgesine yakınlaştırdığımda, 

görüntü atomlardan birini yakaladı ama kararsızlaştı ve bloke oldu. Daha sonra atom olduğunu 

düşündüğüm şeyi çok küçük parlak bir merkezi/kalbi olan belirsiz bir enerji sisi olarak 

gördüm. 

 

Hayretler içinde diğer karelere dokundum. Her dokunduğumda kare turuncu renkte yanıyor ve 

içinde bilinmeyen bir yazının işaretleri beliriyordu. Büyülenmiş bir şekilde, diğer gök 

cisimlerindeki yaşamın inanılmaz izdüşümlerini izleyerek birkaç karenin üzerinden geçtim. 

İki farklı karenin iki yüzeyine aynı anda dokunduğumda, holografik görüntünün çok karmaşık 

bir bilimsel analiz sunduğunu, bu varlıkların DNA moleküllerini ve aralarındaki uyum 

olasılıklarını gösterdiğini fark ettim. Görüntülere, muhtemelen yapılan analize ilişkin 

gözlemler, yorumlar veya göstergeler olan o garip yazının yanlara doğru dikey çizgileri eşlik 

ediyordu. Bunlar dinamikti ve iki yaşam formunun karışımının olası aşamaları olarak bir dizi 

halinde sunuluyordu. Sonunda, en olası mutant form genetik verilerin bir kombinasyonu 

olarak ortaya çıktı. 

 

Merdivenlerden titreyerek indim. Zihnim tutarlı düşünmeyi reddediyordu. Zihnimde garip 

düşünceler belirdi, sanki bana tuzak kuruluyordu ya da her şey bir rüyaydı. Bana neler 

olduğunu fark eden Cezar, çok kısa bir süre içinde eriştiğim ileri teknoloji nedeniyle 

yaşadığım çok güçlü şokun tetiklediği paranoyak eğilimlerimi yavaş yavaş bastırdı. Birkaç 

dakika sonra kendime geldim. "Burada hiç sıkılmadan yıllar geçirebilirsin!" diye haykırdım. 

"Bu kadar ileri bir teknolojik seviyeye ulaştıklarına inanamıyorum. Kimdi onlar? Biliyor 

olmalısın." Cezar cevap verdiğinde çok ciddiydi. 

 

"Sana ne kadar tuhaf gelirse gelsin, şu ana kadar hiçbir ipucumuz olmadı. Sanki bize bu paha 

biçilmez hazineyi bırakmak istemişler, ama kim olduklarını bilmemizi istememişler gibi. 

Şüphelenebildiğimiz tek husus, muhtemelen çok uzun boylu oldukları. Buradaki bazı 

nesnelerin devasa boyutlarını başka türlü açıklayamayız. Yine de son elli bin yıldır 'biyoloji' 

tablosunu derinlemesine araştıran ilk kişi olduğun için gurur duyabilirsin. 

 

"Çapraz yönteminden çok etkilendim. Bizim araştırmacılarımız henüz iki kareye aynı anda 
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dokunma yöntemini bulamadıkları için ilginç. Çok kısa bir süre içinde çok fazla şey yapmak 

zorunda kaldığımız da doğru. Sonuçta bu odaya girdiğimizden bu yana beş ya da altı gün geçti 

ve sadece üç gün gerçek anlamda çalıştık." 

 

Daha da ileri gittik. Odanın her iki yanında, yarı yolda, enerji kalkanından yedi metre uzakta 

beş büyük masa vardı. Cezar bana orada bulunmamın sınırlı olduğunu söylediği için her 

birinin üzerinden hızla geçtim. Ayrıca benim orada bulunmam, General Obadea'nın Cezar'ın 

bile yapamayacağı çok özel bir isteğinin sonucuydu." 

 

Projeksiyon Odasında beş Romanyalı ve üç Amerikalı vardı. Odanın arkasından çıkan üç dev 

tünelin her biri bir çift asker tarafından korunurken, iki subay da odanın tüm gözetimini 

sağlıyordu. 

 

Cezar "Yalnız olduklarında hiçbir şeye dokunmamaları ya da hareket ettirmemeleri talimatı 

verildi," diye açıkladı bana. 

 

"Pekâlâ, ama burada neyi koruyorlar? Daha doğrusu, kimden?" diye sordum. 

 

"Bu bir protokol. Ayrıca sana söylediğim gibi, sana söyleyemeyeceğim bazı unsurlar var ama 

onlar da bu güvenlik önlemleriyle bağlantılı." 

 

Her masa üzerinde hızlı incelemelerime devam ettim. Fizik, kozmoloji, astronomi, mimari, 

teknoloji, din ve tamamen insana benzemeyen çeşitli akıllı varlık ırklarının özelliklerini temsil 

eden bir alandan projeksiyonlar vardı. Bilginin o kadar geniş olduğunu hemen anladım ki, 

birçok araştırmacı grubunun bitirmekten korkmadan sürekli çalışması için birkaç yıla ihtiyacı 

vardı. Her şey, teknik ve ruhsal açıdan son derece gelişmiş esrarengiz bir uygarlık tarafından 

zekice sentezlenmiş büyük bir evren kütüphanesi gibi görünüyordu. 

 

Daha sonra iki buçuk metre yüksekliğinde bir tür platformun bulunduğu odanın ortasına doğru 

ilerledim. Yüzeyine erişimi kolaylaştırmak için beş basamak vardı. Binanın tamamı büyük 

galeride bulunan malzemenin aynısından yapılmıştı. Cezar'la birlikte merdivenleri çıktık ve 

şeffaf bir malzemeden yapılmış, korumalı dairesel bir kabine benzeyen bir cihaza ulaştık. Üç 

buçuk metre yüksekliğinde ve bir buçuk metre genişliğindeydi. Aslında, içinde birkaç 

karmaşık tesisat bulunan bir silindirin yarısıydı. Tabandan yukarıya doğru üçte bir oranında 

duvarından bir tür platform çıkıntı yapıyordu ve ucunda sensörler olan bazı metal teller daha 

yükseğe yerleştirilmişti. 

 

Cezar, "Bunun bir zihinsel emisyon tesisatını temsil ettiği sonucuna vardık," dedi. "Olası bir 

düşünce amplifikatörü ya da gerçek bir 'zihin makinesi'. Yapıcılarının boyutlarına göre açıkça 

yapılandırılmış. Yukarıda gördüğünüz metal sensörler, platforma oturan üç buçuk metre 

boyundaki bir adamın kafasına tam olarak oturacaktır. Ne yazık ki henüz nasıl çalıştığını 

anlama imkânım olmadı. Bazı uyarlamaların yapılması gerekiyor, ancak yakında en son 

teknolojiyi taşıyan birkaç Amerikan nakliye aracı ve her yeri sistematik olarak araştırmaya 

başlayabilecek uzman ekipler gelecek." 

 

"Bunu hangi amaçla kullandıklarını biliyor musun?" Büyük bir ilgiyle sordum. "Odanın 
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ortasında olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyorum." 

 

"Doğru ama gerçek kullanım amacını henüz bilemiyoruz. Muhtemelen silindirin içindeki bu 

sensörlere bağlanan kişi büyük zihinsel enerjileri kontrol edebiliyor ve bunları uygun şekilde 

iletebiliyordu, ancak bu enerjilerin hedefinden emin olmam şimdilik mümkün değil." 

 

Platformdan indik ve sahneyi arkamızda bırakarak ilerledik. Yaklaşık on beş metre ötede, aynı 

orta hat üzerinde, kontrol paneli denebilecek bir şey gördüm. Çok büyük değildi ama yaklaşık 

bir metrelik kenarıyla kare şeklindeydi ve zeminden çıkan merkezi bir ayakla ayakta 

duruyordu. Oldukça yüksek olduğu için üzerinde ne olduğunu çok iyi göremedim. Odadaki 

diğer tüm nesneler gibi o da başımın biraz üzerindeydi. 

 

Başka bir üç ayaklı merdiveni kullanarak birkaç basamak yukarı çıktım. Her şeyin bir araya 

getiriliş şekli beni hayrete düşürmüştü. Çok karmaşıktı, bilgisayar plakalarından oluşan bir 

projeksiyon ağı izlenimi bırakıyordu. Düğme dediğimiz şeyler farklı renklerde geometrik 

sembollerle temsil ediliyordu. Çoğunlukla üçgenler, kareler ve spiraller dikkatimi çekti. 

Panelin ortasında iki paralel yuva bulunuyordu. Yuvalardan yirmi santimetre uzunluğunda, iki 

kola benzetilebilecek iki metalik kol çıkıyordu. Her ikisi de yuvaların dibinde aşağı 

pozisyondaydı ve yukarı aşağı kayabildikleri açıktı. Asıl dikkatimi çeken, panonun sağ 

tarafında, alt köşeye doğru yerleştirilmiş büyük bir kare oldu. Bir daire ile temsil edilen ve 

panodaki diğer işaretlerden çok daha büyük olan kırmızı bir "düğme" ortaya yerleştirilmişti. 

Çapı yaklaşık on santimetre olan sözde düğme, aynı bilinmeyen yazının parçası gibi görünen 

bir dizi karmaşık işaretle çevriliydi. Tahtada böyle bir işaret içeren tek alan burasıydı. 

 

Beni aşağıdan izleyen Cezar, tahtadaki hiçbir şeye, özellikle de kırmızı "düğmeye" 

dokunmamamı istedi ama avucumu dairenin bulunduğu karenin üzerinden geçirmemi önerdi. 

Benden istediğini hemen yaptım ve önümde devasa bir holografik görüntü belirdi. Tahtadan 

yaklaşık iki metre uzaktaydı ve atmosferde yaklaşık yirmi beş kilometre uzaktan görülen 

Dünya'yı temsil ediyordu. Karpat dağ zincirini ve kendine özgü kıvrımını tanıdığımda çok 

etkilendim, ama sonunda yeryüzü berraklaşana kadar büyük miktarlarda suyun ovalara ve 

tarlalara doğru aktığını fark ettiğimde şaşırdım. Ardından, üzerinde büyük kırmızı düğme 

bulunan gümüş karenin izdüşümü holografik görüntünün üzerine bindi. Düğme dönüşümlü 

olarak yanıp sönerken, yan taraftaki sinyaller farklı renklerle hızla değişti. Şu anda 

Romanya'nın tamamını, Macaristan'ın büyük bir bölümünü ve Ukrayna'yı içine alan bölgenin 

her yerinden dev nehirler gibi büyük su akıntılarının ortaya çıktığını, dağlara ve Transilvanya 

Platformu'na doğru aktığını gördüm. 

 

Görüntü daha sonra yakınlaştırıldı ve kısa bir süre içinde Romanya'nın tamamının, sadece bazı 

dağ tepelerini ya da ada olarak küçük kara parçalarını görebildiğiniz yeni bir denize 

dönüştüğünü gördüm. O anda, kırmızı düğme karesinin izdüşümü göz kırpmadan hologram 

görüntüsünün üzerine yerleşti. Hemen ardından, sol tarafta tahtadan kulpları olan iki merkezi 

yuvanın izdüşümü belirdi, kulplar yavaşça aşağı kayıyordu. Aynı anda suların ülkemiz 

topraklarından nasıl geri çekilmeye başladığını izliyordum. Garip bir şekilde, sadece bir 

noktaya doğru güneye gidiyorlardı ve ben bu noktayı Retezat Dağı'nda bir yerde, büyük 

olasılıkla Godeanu Dağları bölgesinde buldum. Suyun tamamı orada toprağa karıştı ve 

Romanya toprakları bugün bildiğimiz jeolojik oluşumlarla yeniden kuru bir görünüme 
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kavuştu. Yine de Karpatlar'ın kıvrımlı bölgesinde ve onlardan belli bir mesafede   Doğuda, 

bugün Vrancea olarak bilinen bölgede, yaklaşık otuz kilometrelik karanlık bir alan fark ettim 

ama bunun neyi temsil ettiğini anlayamadım. Ayrıca Tuna Deltası artık yoktu ve Karadeniz 

yerine Orta Doğu'ya doğru uzanan devasa bir platform vardı. 

 

O anda holografik görüntü ortaya çıktığı gibi aniden kayboldu. Şaşkınlıkla Cezar'a baktım. 

 

"Bize bir 'talimat kitapçığı' bile bırakmışlar, değil mi?" dedi gülerek. "Prosedür karttaki diğer 

tüm düğmeler ve komutlar için benzer, ama özellikle kırmızı düğmeye dokunulduğunda neler 

olabileceğini görmeni istedim. Ancak görünüşe göre bir güvenlik sistemi var. 

 

Araştırma ekibi, kırmızı düğmeye basıldığında selin ve kısaca izlediğiniz felaketin meydana 

gelmesi için kontrol masasında tamamlanması gereken bir dizi üç karmaşık adım belirlemiştir. 

'Onların' bize öğrettiği yol çok pratik, kolay ve sezgisel. Bu cihazların Romanya'nın tektonik 

bölgesinin temel enerjisel dengesini şimdiye kadar hiç bilmediğimiz bir şekilde koruduğunu 

düşünüyoruz. Bu dengenin bozulması halinde yaşanabilecek felaketi az önce gördünüz." 

 

Şaşkınlıkla başımı salladım. Daha sonra odanın sonuna doğru ilerledik. Orada, T şeklindeki 

masaların arkasında odanın kenarlarına yerleştirilmiş bazı uzun metalik cihazlar gördüm. 

Antene benziyorlardı çünkü içlerinden yanlara doğru çıkan karmaşık şekillere sahip farklı 

metalik dallar vardı. Cezar bana kimsenin bu dev cihazların kullanımından haberdar 

olmadığını söyledi. 

 

Zemin malzemesiyle sınırlanmış ve kontrol masasından yaklaşık on metre uzakta olan çok 

büyük bir kareye ulaştık. Karenin kenarları üç metreyi buluyordu ve neredeyse pürüzsüz olan 

yüzeyi altın sarısıydı. Ortada, tepesinde bir yuva bulunan yaklaşık on beş santimetre 

yüksekliğinde küçük bir kubbe vardı. Kubbenin önünde yaklaşık yarım metre yüksekliğinde 

antik bir amforaya benzer bir kap duruyordu. 

 

"Amforanın içeriği keşfin güçlü noktalarından birini temsil ediyor." Cezar açıkladı. 

 

"Şahsen, saygıdeğer Massini'nin kendisi ve mason eliti için çok istediği şeyin bu olduğunu 

düşünüyorum." 

 

Amforanın üzerinde ne desen ne de yazı vardı. Özel kırmızımsı bir metalden yapılmıştı ve 

kulpları yoktu. Zarif kapağı içindekilerin görülmesine izin vermiyordu. Cezar onu kaldırdı ve 

sonra öne doğru eğilerek içinde çok ince beyaz bir toz parıltısı görebildim. İlginç bir şekilde, 

iç duvarlar beyaz tozun neredeyse büyülü parıltılarını vurgulayan mavi bir ışıkla dikkat 

çekmeyecek şekilde aydınlatılmıştı. 

 

"Bir örneği analiz edildi," diye açıkladı Cezar. "Amerikalı araştırmacılar bunun monatomik 

altının bilinmeyen bir kristal yapısını temsil ettiğini keşfettiklerinde çok şaşırdılar. Bu, parlak 

beyaz renkte olan ve atomları üç boyutlu bir ağa yerleştirilmiş sarı altının aksine iki boyutlu 

bir ağa yerleştirilmiş bir altın türevidir. Bazı eski metinlerde ve Orta Doğu'daki birkaç gerçek 

simya referansında anlatıldığı gibi, monatomik altın tozunu, özellikle de çok yüksek saflıkta 

elde etmek çok zordur. Pratik olarak konuşmak gerekirse, modern bilim olağanüstü saf 
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monatomik altın tozunu elde edememiştir. Buna rağmen, canlı dokular üzerinde özellikle 

rejeneratif kapasite açısından inanılmaz terapötik etkiler fark edilmiştir. Bu nedenle 

monatomik altın elde etme teknolojisiyle ilgili hala birkaç bilgi kaynağı var. Amerikalı bir 

bilim adamı bana NASA'nın bu konuyla çok ilgilendiğini ve araştırma için büyük miktarda 

para yatırıldığını söyledi." 

 

O ana kadar monatomik altın hakkında hiçbir şey duymamıştım ve kullanımı benim için çok 

net değildi. 

"Peki neden bazı insanlar bu tozla bu kadar ilgileniyor?" Cezar'a sordum. "Sinyor Massini'ye 

altın tozunun varlığından bahsettiniz mi?" 

 

"Muhterem buraya gelmeden önce bunu biliyordu. Mason seçkinlerinin bu tür bilgi 

kaynaklarına nasıl ve nereden sahip olduklarını bilmiyorum ama bu keşiften önce bunu 

duydukları kesin. Ben de Sinyor Massini'nin bunu elde etmekle neden bu kadar ilgilendiğini 

merak ediyordum. Hem bizim bilim adamlarımızla hem de bu konuda bir şeyler biliyor gibi 

görünen Amerikalı bilim adamlarıyla konuştum."  

 

PROJEKSİYON ODASININ İÇ PLANI 
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"Bana saf haliyle, hücresel düzeyde ve özellikle nöronal düzeyde belirli enerji akışlarını ve 

değişimleri güçlü bir şekilde uyardığını söylediler. Başka bir deyişle, çok daha hızlandırılmış 

bir gençleşme süreci üretiyor. Teorik olarak, insanın periyodik olarak bu tozdan iyi 

belirlenmiş bir miktarda tüketmesi halinde aynı fiziksel bedende binlerce yıl yaşayabileceğini 

söylediler. Bu akıllara durgunluk veren ve günümüz bireyinin durumu ve zihniyeti için 

neredeyse inanılmaz bir şey, ama bu, insanlık tarihindeki birçok esrarengiz yönü, bazı önemli 

şahsiyetlerin inanılmaz uzun ömürlülüğüyle ilgili yönleri açıklıyor; ve aynı zamanda Masonik 

elitin gizli niyetlerini de açıklığa kavuşturuyor." 

 

Şaşırtıcı bir şekilde dilim tutulmuştu. Takıldım kaldım ve Cezar'dan daha fazla açıklama 

bekliyordum. 

 

"Modern teknoloji, bedeni gençleştiren genel enerjisel süreci başlatmak için gerekli olan 

monatomik altın tozunun saflığını elde etmemize izin vermiyor. 

 

Dahası, numunenin laboratuar sonuçları altın atomlarının düz bir ağ oluşturduğunu ama aynı 

zamanda Dünya'da bilinmeyen başka bir elementin atomlarıyla birleştiğini gösterdi. Bu da 

durumu daha da karmaşık hale getiriyor, çünkü araştırmacıların tamamen göz ardı ettiği antik 

metinlerde bahsedilenler dışında tozun başka hangi özelliklere sahip olduğunu bilemiyoruz." 

 

Cezar bana meydanın yüzeyine ve ortasındaki küçük kubbenin önüne gelmemi söyledi. 

 

"Eğer bir şeyin seni daha fazla etkileyebileceğini düşünüyorsan, bu odada yaşayabileceğin en 

büyük sürprizlerden biri bu olacak" diye şaka yaptı. 

 

Ardından kubbenin yuvasından yansıtılan hareketli öğelerle devasa bir holograma tanık 

oldum. Bu projeksiyonların insanlığın son derece eski geçmişinin ana unsurları olduğunu 

hemen anladım. 

 

Kadim geçmişimizin kısa bir yorumu olmasına rağmen, insanoğlunun gizli kökenine ilişkin 

bilgiler içeriyordu. Darwin'in evrim teorisinin hatasını açıkça fark ettim. Temel hatası zorlama 

bir fikir değil, cehaletti. Çok uzun zaman önce Dünya'da meydana gelen kesin unsurlar, 

olağanüstü zeki ve derin sezgisel bir sentezle işlendiğini gördüğüm unsurlardı. İnsanoğlunun 

tarihindeki en önemli olayların gerçek görüntülerini izlerken duygularım ayaklarımın altına 

serildi ve diz çöktüm, buna bugüne kadar pek çok tartışmaya neden olan gerçek kökeni de 

dahil. 

 

Ne yazık ki, bu kitapta gezegenimizin geçmişinin izlediğim bazı önemli yönlerini kompakt bir 

versiyonda yazmama izin verilmedi. Bu olaylar on binlerce, yüz binlerce yıl önce nasıl 

yaşanmışsa aynen öyle aktarıldı. Bu, Cezar'ın Romanya ve ABD arasındaki çok gizli karşılıklı 

anlaşmanın şartlarına uymamı istediği bir durumdu. 

 

Dürüstçe itiraf ediyorum ki, benim kanaatime göre, bugün insanlık tarihi hakkında resmi 

olarak bilinenlerin yüzde doksanı sahte ve uydurmadır. Gerçekten yaşanmış olduğu düşünülen 

şeylerin çoğunlukla yalan olması gerçekten inanılmaz. Öte yandan, hikaye kitaplarını 
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dolduran ve çoğu insan tarafından kabarık bir hayal gücünün ürünü olarak kabul edilen 

efsaneler ve mitler birçok açıdan neredeyse gerçektir. Bu garip "tersine çevirme" zaman içinde 

insanlar arasında pek çok soruna ve anlaşmazlığa neden olmuştur. Arkeologların ve 

araştırmacıların çoğunun fikirleri ve varsayımları yanlış olsa da, çeşitli kanıtlar bazen yanlış 

fikirlerini değiştirmelerini gerektirecek kadar açıktır. Dinozorların 65 milyon yıl önce ortadan 

kaybolduğuna dair komik teori ya da Atlantis ve Lemurya'nın eski kıtalarının bir efsane 

olduğunu düşünmek gibi bazı "fantezileri" artık tamamen paramparça oldu, çünkü olayların 

gerçekte nasıl olduğunu o anda ve orada çok net bir şekilde gördüm! Ama pek çok araştırmacı 

için bilinmeyenin meydan okumasını kabul etmek ve sınırlarını itiraf etmek yerine mışıl mışıl 

"uyumak" muhtemelen daha rahattır. 

 

Zaman zaman holografik projeksiyon, zaman içinde önemli bir ana ulaşıldığında olayın 

görüntüsünü tuttu. Arka planda, gökyüzünün haritası görülebiliyor ve o zamanın ana 

yıldızlarının ve takımyıldızlarının konumları işaretleniyordu. 

 

Cezar yıldızların çok basit bir tarihsel saptama yöntemi olduğunu açıkladı. Bilginlerin 

yapması gereken tek şey, bu yıldızların konumlarını gerçek konumlarıyla örtüştürmek ve 

böylece bu olayların gerçekten gerçekleştiği zaman dilimlerini tespit etmekti. 

 

Sorun, hologramların kapsadığı zaman diliminin çok büyük olmasıydı: birkaç yüz binlerce yıl. 

Dünya'nın 25.920 yıllık presesyon döngüsü, takımyıldızları gezegenimize göre konumlarında, 

her biri 26.000 yılın katları olan zaman aralıklarında aynı noktaya getirir. Anahtar, holografik 

projeksiyonu başından sonuna kadar takip etmek ve ardından kaç tane "platonik yılın" (her 

biri yaklaşık 26.000 yıl) bu şekilde işaretlendiğini hesaplamaktı. Örneğin, Bucegi 

Dağları'ndaki yapının yaklaşık 50-55.000 yıl önce inşa edildiği sonucuna varabiliriz, çünkü 

Büyük Galeri'nin ve ana odanın görüntüsü, içerideki tüm nesneleri bulduğumuz gibi, arka 

planda takımyıldızların Dünya'ya göre konumları olacak şekilde yansıtıldı. Bundan sonra 

görüntü, ekinoksların iki presesyon döneminin geçişini temsil eden bir rehber olarak bir kez 

daha ortaya çıktı. 

 

"Dersler" kolaydı, ama içerikleri nedeniyle son derece üzücüydü. Mısır uygarlığı ve büyük 

Mısır yapılarının nasıl inşa edildiği hakkındaki gerçekleri gördüm; bu gerçekler bugün 

Mısırbilimciler tarafından iddia edilen aptallıklardan tamamen farklıydı. Büyük Tufan 

sırasında gerçekte neler olduğunu ve onu takip eden insan uygarlığının tohumlarını ve daha 

sonra Avrupa, Asya ve Afrika'yı nasıl doldurduklarını gördüm. Çağdaş insanın zihniyeti, 

fikirleri ve bilgisi için çok fazla şok edici gerçekleri ima ettikleri için bu yönleri henüz 

açıklamama izin verilmedi. 

 

İlk başta, holografik projeksiyonun sadece insanlığın geçmişini, kökenlerinden başlayarak 

Bucegi'deki inşaatın yapıldığı ana kadar göstereceğini düşündüm. Daha sonra M.S. Beşinci 

Yüzyıla kadar gezegenimizdeki farklı ırkların evriminin ana tarihsel yönlerini sunan 

projeksiyonlar gördüm. Bu, ya dağın içindeki tüm yapıyı inşa eden devlerin zaman klişelerine 

erişmede iyi birer usta oldukları ya da - ki holografik projeksiyonun kapsadığı devasa zaman 

dilimi nedeniyle bu durum daha olası görünüyor - holografik bilgi kaynağını gizemli bir 

şekilde "güncelledikleri" anlamına geliyordu. Görünüşe göre, bu türden son güncelleme M.S. 

500 civarında gerçekleşmiş. Ancak kimse tarihsel bilginin o dönemde neden durduğunu 
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bilmiyor.  

 

İsa'nın hayatını ve bugün bile bazıları tarafından inkâr edilen çarmıha gerilişini dramatik 

görüntüler eşliğinde gördüm. Şunu söylemeliyim ki, o dönemde İncil'de anlatılanlardan çok 

daha şaşırtıcı pek çok şey oldu. Projeksiyonlar ayrıca İsa'nın tepede çarmıha gerilmesine 

katılan birçok kişiyi, o dönemden olmayan ama başka tarihsel dönemlerden oraya gelen 

insanları da ortaya çıkardı. Orada bulunan Yahudilerle aynı kıyafetlere sahip olan bu insanlar 

tamamen farklı özelliklere sahipti ve yüzlerini kıyafetlerin akışı altında saklamalarının nedeni 

de buydu. 

 

Hologram ayrıca şaşırtıcı ilahi armağanlara sahip olduklarını gerçekten kanıtlamış olan bazı 

istisnai kişilerin yaşamlarını ve ruhsal misyonlarını da sırayla sunuyordu. Bu kişiler kadim 

geçmişten idiler. Böylece, 18-20.000 yıl öncesine ait, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz büyük 

manevi reformcuların eylemlerini gördüm. O zamanlar, sosyal sistem ve insanların tüm 

gezegendeki dağılımı bugün bildiklerimizden tamamen farklıydı. Arkeologlar, antropologlar 

ve tarihçiler o zamanlarla ilgili fikirlerini ve anlayışlarını güçlü bir şekilde yeniden gözden 

geçirmelidir. 

 

Tanık olduğum o kadar çok unsur vardı ve bunlar o kadar derli toplu bir şekilde sunuldu ki, 

yaklaşık bir açıklama yapmak için kesinlikle yüzlerce sayfaya ihtiyacım olacak. Yine de 

holografik projeksiyon sadece bir buçuk saat sürdü. Odayı koruyan iki subay ve tünellerin 

girişlerinde duran altı asker, görüntüleri ilk kez izlemiyor olsalar bile, hayretler içinde 

izlediler. Hologram kaybolduktan sonra hareketsiz bir şekilde bakmaya devam ettim. 

 

Daha sonra Cezar, Projeksiyon Odası'na erişim sürem dolduğu için üsse dönme zamanımın 

geldiğini söyledi. Doğruca önüme baktım. Dağ duvarındaki üç esrarengiz tünelin devasa ve 

neredeyse korkutucu girişleri, hala üzerinde durduğum meydanın ötesinde keşfedilecek tek 

alandı. Yaklaşık yirmi metre uzaktaydılar. Her birinin önünde, yaklaşık altı veya sekiz metre 

uzaklıkta, başka kontrol masaları görülebiliyordu. Salonun ortasındakine benziyorlardı ama 

ondan daha küçüklerdi. 

 

Cezar'a bu üç tünelin ardındaki olağanüstü gizemin ne olduğunu sordum. Bu konuda çok fazla 

açıklama yapamayacağını söyledi. Bana söylediği şey, dev dağ tünelleri hakkında 

öğrendiklerinin, her tünelin kontrol masasından gelen bazı holografik projeksiyonlar 

sayesinde olduğuydu. Açıklayabildiği tek şey, üç tünelin binlerce kilometre boyunca Dünya 

üzerindeki üç farklı bölgeye doğru ilerlediğiydi. 

 

Soldaki tünel kumların altındaki gizli bir yerden Mısır'a bağlanıyordu. Burası Giza Platosu'nda 

Kahire'nin yanındaydı ve Sfenks ile Büyük Piramit arasında yer alıyordu.  

 

Henüz keşfedilmemiştir. 

 

Sağdaki ise Tibet Platosu'ndaki bir dağın içinde yer alan benzer bir yapıya bağlıydı. Ancak bu 

daha küçüktü ve o kadar karmaşık değildi. İkinci tünelin ikincil dalları Buzau'nun altında, 

Karpatlar'ın kıvrımına yakın bir bölgeye ve daha sonra Irak'ta Bağdat'a yakın bir yeraltı 

eklentisine doğru uzanıyordu. İkinci tünelin ayrıca Moğolistan'daki Gobi Platosu'na giden 
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ikincil bir kolu daha vardı. 

 

Cezar'ın bana anlattığına göre, Projeksiyon Odası'nın ortasında yer alan üçüncü tünel, 

ABD'nin kesinlikle kendine saklamak istediği dünya çapında bir sırrı temsil ediyordu. 

 

O anda ne Cezar ne de General Obadea Romen-Amerikan tartışmasının yeni unsurlarından 

haberdardı. Ancak bu "değiş tokuşun" her iki taraf için de avantajlı olduğu aşikârdı. 

Masonların korkunç siyasi nüfuzunu ve Signore Massini'nin iki ülkenin siyasi yapılarıyla olan 

ilişkilerini bildiğimizden, üssün kontrolünün hükümetimizin çıkarlarına dışsal faktörler 

tarafından "ele geçirilmesi" için kademeli bir girişim olacağından şüphelenebilirdik. 

 

Cezar bana siyasi ve idari sistemimizde çok önemli kişiler olduğunu ve bu kişilerin, özellikle 

de Bucegi Dağları'ndaki büyük keşfi ele geçirme konusunda, Masonların iğrenç 

uygulamalarından haberdar olduklarını ve onların etkisine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. 

Daha sonra bana merkezi tünelin iç kısımlara ve hatta yerkabuğunun ötesine doğru uzandığını 

söyledi, ama daha fazla ayrıntı vermedi. 

 

Cezar, dağın içinden gelen dev koridora karşılık gelen holografik görüntülerin neredeyse 

inanılmaz olduğunu ama aynı zamanda içinde bulunduğumuz yapının ve onu inşa edenlerin 

kökenine dair olası bir cevap sunduğunu fark etti. 

 

Cezar odadan ayrılmadan önce bana çok gizli ve yoğun bir şekilde bazı keşif gezilerine 

hazırlandıklarını söyledi: önce tünelden Mısır'a, sonra Tibet'e ve son olarak da orta tünelden 

Dünya'nın içine doğru büyük bir keşif gezisi. 

 

Romen-Amerikan ikili görüşmelerinin doğrudan bir sonucu olarak, altı Amerikalı ve on 

Romen olmak üzere en iyi on altı kişiden oluşan bir ekip kurulmasına karar verildi. Liderlik 

görevi Cezar'a verildi ve Cezar böylece albay rütbesine yükseltildi. Rütbenin özellikle ekibin 

psikolojik durumu açısından önemli olduğunu açıkladı. Sefer hazırlıkları karmaşık olduğu için 

yola çıkış Eylül 2003 sonunda olacaktı. Cezar bana tünellerde ne olduğu hakkında bir şey 

söylemedi, ama tünellerin yapısı Büyük Galeri'ninkinden farklıydı. Bana tünellerde nasıl 

ilerleyecekleri hakkında da bir şey söylemedi, binlerce kilometre yol kat edileceği gerçeğini 

göz önünde bulundurarak. Son olarak ve ne yazık ki, bana her hedefe karşılık gelen holografik 

görüntüler hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi. Yine de burada sunulan unsurların bizi derin 

düşünmeye ve gelecek zamanlar için hazırlanmaya sevk edebileceğini düşünüyorum. 

 

Büyük keşfin yapıldığı dağlık alanın tanımlanmasına yol açabilecek bazı özel verileri bilerek 

ve açıkça dahil etmedim. Oraya yaptığım ziyaretten bir yıl sonra, Bucegi Dağları'ndaki gizli 

inşaatın yarattığı o gerçeküstü ortamda geçirdiğim birkaç saat boyunca edindiğim ezici 

izlenimleri hala canlı bir şekilde hatırlıyorum. Zamanın kadim gizemi ve onu kontrol etmeyi 

başaranların bilgeliği o yerin üzerinde asılı duruyor ve onlarca bin yıldır sabırla gerçeği 

öğreneceğimiz anı bekliyor... 

 

SON SÖZ – KISIM 1 

 

Az önce okuyucu için aniden biten oldukça şaşırtıcı bir hikaye okudunuz. Okuyucuyu daha 
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pek çok soru sormaya itiyor ve kitabın İçimizdeki Düşman başlıklı orijinal Romanya baskısı 

da tam olarak bu şekilde sona erdi. Bu durum, hikayenin doğru olduğunu bildikleri farklı 

bölümlerini doğrulayan emekli Romen yetkililerin yayıncıya gönderdikleri mesajların 

artmasına neden oldu. Bulguların dikkat çekici doğasına rağmen, bu hikaye özellikle 

Amerika'da, en yüksek güvenlik yetkilerine sahip olanlar dışında, büyük ölçüde fark 

edilmeden kaldı. 

 

Eğer yukarıda anlatılanlar sizi hikayenin doğruluğu konusunda ikna etmiyorsa, sizi Amerika 

Birleşik Devletleri ile Romanya arasındaki diplomatik ilişkileri incelemeye ve analiz etmeye 

davet ediyorum. İki ülkenin daha önce olmadığı kadar siyasi müttefik haline geldiğini 

göreceksiniz. Romanya bu dönemde sadece NATO üyesi bir ülke olmakla kalmadı, aynı 

zamanda yakın zamanda önemli bir NATO zirvesi için de seçildi. Bunların hiçbiri tesadüf 

değildir. Romanya şu anda en gizemli şekilde sahnenin merkezinde yer alıyor. Ancak 

ortalama bir dünya vatandaşı için bu durum fark edilmiyor. 

 

Bu kitabın orijinal versiyonu Romanya'da yayınlandığında, yayıncı Radu hakkında detay 

isteyen yüzlerce telefon ve e-posta ile kuşatıldı. Bazıları yüksek mevkilerde bulunmuş ve bazı 

olayları doğrulamış emekli gizli servis üyeleriydi. Gazeteler de bunlarla ilgili makaleler 

yayınladı. Bunların ayrıntıları Radu'nun ikinci kitabında yer almaktadır. 

 

GİZA SFENKSİ'NİN ALTINDAKİ TÜNEL 

 

Bu ekip tünelin sonuna olaysız bir şekilde ulaşır ve gizli bir oda keşfedilir. En ince ayrıntısına 

kadar doğru bir şekilde tarif edilen bu odada şunlar bulunmaktadır: Dünya dışı teknolojinin 

ürünü olduğu aşikar olan ve kendi galaksimizin ve evrenin "tarihini" içeren masalarla dolu 

muazzam bir kütüphane; yerçekimsiz ortamda kayan bir cihaz; ve Projeksiyon Salonu'nda 

bulunan devasa makinenin insan kullanımına uyarlanmış sanal bir kopyası. Cezar bu 

sonuncusunu, öznenin bilincinin var olan bir zaman boyutuna yansıtılmasını sağlayan bir 

zaman yolculuğu makinesi olarak tanımlamakta ve zamanın ve akaşik kayıtların gerçek doğası 

hakkında tüm ayrıntıları vermektedir. Ayrıca kendi zaman yolculuğu deneyimlerinden de 

bahseder. 

 

3 ncü cildin sonuna doğru yazar zaman makinesini kullanma girişimlerini anlatır. Art arda iki 

başarısızlıktan sonra, Büyük Keops Piramidi'nin gizli bir tüneline hızlı bir projeksiyon elde 

eder. Radu, çoktan unutulmuş zamanlardan kalma piramitlerin gerçek ustalarının vizyonuyla 

karşı karşıya kaldığında, bilim camiasının bu konuda hiçbir fikri olmadığını aniden fark eder. 

 

Radu, "mistik olandan dünyevi olana aktarım" olarak adlandırdığı "çizgi roman alanı" ile ilgili 

olarak ne demek istediğimi tam olarak anlıyor. Bu, varoluşun daha yüce alanlarına nüfuz eden 

herkes için bir meydan okumadır. Cezar'ın bu konuda kendisine yardımcı olduğu aşikar ve 

bana Cezar'la ve diğer insanlarla yaptığı tartışmaların yalnızca çok küçük bir bölümüne yer 

verdiğini vurguladı. Bir buzdağının görünen kısmından bahsediyoruz. Radu'nun bana yazdığı 

gibi, "Kader bana bir olaylar ve şaşırtıcı keşifler karmaşasına entegre olma gibi olağanüstü bir 

şans verdi ve bu sıradan bir insan için neredeyse inanılmaz bir rezonans yarattı." 

 

Mısır'a giden tünelin keşfinin yanı sıra, ikinci tünelden geçerek Dünya'nın merkezine doğru da 
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seyahat etti. Bu son girişiminden Ekim 2008'de döndü ve bunun tartışılmaz bir başarı 

olduğunu söyledi. Benim (ya da başkalarının) hayal etmesinin zor olacağını söylediği yeni 

keşifler vardı. Bunlar olası bir beşinci ciltte yer alabilir. 

 

Bu çabada bahsettiği tartışılmaz başarı, Dünya'nın merkezinden gelen varlıklarla "diplomatik" 

bir bağlantı olarak adlandırdığı şeyi de içeriyor. Cezar Sıfır Departmanından ayrılacağını ve 

"büyükelçi" olarak hizmet etmek üzere bu yeni keşfedilen bölgeye gideceğini söyledi. Akıl 

hocası artık yanında olmayacağı için bu Radu'yu çok üzüyor. Sıfır Departmanında da önemli 

değişiklikler oldu. 

 

2009 yılında yerel bir televizyon olan "Antena 1" bu olayları kısaca sundu. Programdan sonra 

isimsiz bir telefon tehdidi aldılar. Bu telefon görüşmesi tercüme edilmiştir (şu anda youtube'da 

mevcuttur): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PF0yep0llF4&t=12s 

 

Antena 1'den bir muhabir telefonu açar: 

Muhabir: Merhaba, iyi günler! 

İsimsiz arayan: Size bir uyarı gönderiyoruz: çok dikkatli olun! Bucegi (Dağı) hakkında 

konuşmayı bırakın! 

R: Siz kimsiniz?  

C: Bu bilgiler bazı yapılar düzeyinde kalmalı ve halka açıklanmamalıdır! Tehlikeli bir oyuna 

girdiniz! Gençsiniz, aileleriniz var... Bu ülkede konuşulacak yeterince konu var! 

R: Bayım, siz kimsiniz? 

A: Bizi tanımak istemeyin... bizimle röportaj yapmak istemeyin! Söyleyeceklerim bu kadar! 

 

 

BU HİKAYENİN DOĞRULAMALARI  

 

Romanya'daki devlere ilişkin bir doğrulama "The Newspaper" adlı bir gazetede bulunabilir: 

"Gazetedeki ekibe, Bozioru köyü sakinlerinin bu topraklarda yaşamış devlerle ilgili 

hikayelerinin somut kanıtlara sahip olduğunu belirten araştırmacı Vasile Rudan eşlik ediyor: 

dev iskeletlerinin bulunduğu bir mezarlık. Bu mezarlık 20 yıl önce Scaieni adlı köyde elma 

ağaçları dikilmesine karar verildiğinde tesadüfen keşfedildi. Bir tepede kazı yapan köylüler, 

yaklaşık 2.40 metre, hatta daha da büyük boyutlarda dev iskeletler keşfetti. 

 

Elma bahçesinde çalışanlardan biri olan Dragoi Ilie daha sonra bizi olay yerine götürüyor. 

Ağaçların dikili olduğu yükseklikten, çamurla boğulmuş bir sokaktaki dik yamaçtan aşağıya. 

Oraya vardıklarında Bay Ilie bize meyve bahçesini gezdiriyor: "Her yerde devlerin mezarları 

var. Fidan dikmek için çukurlar açıyorduk ki kabak büyüklüğünde bir insan kafası bulduk. 

Hiçbirimiz daha önce böyle bir şey görmemiştik. Hepimiz hayretler içinde kaldık. Biraz daha 

kazınca şarap kazığı büyüklüğünde ayak kemikleri bulduk. Ölü olan çok büyük olmalıydı." 

 

 

 

 



www.kosulsuz-sevgi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANYA'YA KİŞİSEL ZİYARETİM. 

 

 
 

11 Mart 2013 tarihinde Romanya'da ve Bucegi Dağları'nda 3 gün geçirdim. Ne yazık ki benim 

için Sfenks ve Babele'ye ulaşmak mümkün değildi ama birkaç şeyi şahsen doğrulayabildim... 

 

 Orada sadece güçlü bir enerji hissetmekle kalmadım, aynı zamanda buna fiziksel bir 

tepki de verdim; ne zaman dağa yaklaşsam birçok şeyden statik şoklar alıyordum. 

 Yolun yarısını geçtiğimde sessizlik sağır ediciydi, ama yukarıda açıklayamadığım garip 

bir ses vardı. 

 Orada ya da oraya yakın bir yerde gözlerimi kapattığımda sanki önümde hareket eden 

enerjiyi izliyormuşum gibi garip şekiller gözlemleyebiliyordum. Çok garipti! 

 Döndüğümde her iki kulağımdaki enfeksiyonlar geçmişti ve üst kolumdaki bir ağrı 

(birkaç aydır vardı) çok hızlı bir şekilde iyileşmeye başlamıştı. 

 Her zaman çok ama çok yorgundum (ve bu yazıyı yazarken hala öyleydim). 

 

MISIR'DAKİ SFENKS'E GİDEN TÜNEL 
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Romanya'dakine benzer bir şekilde, SIRA yer radarı 1978 gibi erken bir tarihte Mısır'da 

kullanılmış ve Mısır piramitlerinin altındaki olağanüstü yeraltı kompleksinin haritasını 

çıkarmıştır. 

 

Pek çok şeyde bir ikilik vardır ve Sfenks de bir istisna değildir. İnsanlar Sfenks'in sadece 

yıldızlara baktığını düşünme eğilimindedir, ama Dünya'daki gözleri takip ederseniz Sfenks'in 

aynı zamanda doğrudan Kailash Dağı'na baktığını göreceksiniz. Sfenks bu tünellerin önemli 

bir koruyucusudur ve bununla bağlantılı bir değil İKİ Sfenks vardır. 

 

Mısır'da eski bir parşömene resmedilmiş, Giza Sfenksi'nin yanında 3 tünelle enerji yayan bir 

kapı 

 

Tünele ilk başta büyük piramitteki yeraltı odalarından erişilemiyordu ancak enerji biliniyordu 

ve piramit üzerinden erişilebiliyordu. 
 

“Prometheus” filmi ~ Bucegi 
 

Prometheus filmi ile Bucegi'nin sırlarının ne kadar çok ortak noktası olduğu inanılmaz, ama 

bu bilgileri bilmiyorsanız sadece filmi görürsünüz. Bir şeyleri göz önünde saklamayı, 

gerçekleri küçük aşamalarla ortaya çıkarmayı seviyorlar. Bunu, gerçek bir şeyle 

karşılaştığınızda halkın "bunu filmde görmüştüm" diyebilmesi için yapıyorlar. Bu bilgi yavaş 

yavaş ortaya çıkmaya başladı ama filmden ÖNCE bulunuyordu. 

 

Bu benzerlikler nedir:  
 

o Filmdeki ve Bucegi'deki tüneller 

o Filmde tünellerin üzerineki Sfenks ve ayrıca Bucegi'deki tünellerin üzerindeki Sfenks.  

o Sfenkslerin görünüşleri neredeyse tam olarak uyuşuyor.  

o Filmde ve Bucegi'de dev koltuklar ve masalar 

o Filmdeki ve Bucegi'deki projeksiyon odası 

o Film DNA ile ilgili ve Bucegi DNA hakkında anlatıyor 
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Film ile bu tüneller arasında büyük bir ilişki var. Neredeyse tüm dinlerde ve kadim metinlerde 

bahsedilen Büyük Tufan da benzer şeyler söylemektedir.  

 

 

 
 

GİRİŞİ KORUYAN SİLAHLI KUVVETLERİN VARLIĞI 
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Temmuz 2010'da "İsrail" askerlerini taşıyan bir askeri helikopter Bucegi dağlarında düşmüş 

ve 6 askerin tamamı ölmüştü. 
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Bu hikayeden bahseden web sitelerinin HEPSİ cesetlerin kayıp olduğunu ve helikopterle 

birlikte bulunamadığını söylüyordu. Ben bu konuyu tartışmaya başladıktan sonra hikayeler 

"tüm cesetler olay yerinde bulundu" şeklinde değişti. Hikayeler, cesetlerin ilk bulunuşu ve 

sonra tekrar bulunuşu arasında değişmişti. Neyse ki daha önce bahsetmediğim ve hala ilk 

okuduğum haberi gösteren bir haber kaynağı bulabildim. Şu anda değişmeyen TEK kaynak 

bu.  

 

Kudüs (CNN) -- İsrail, Pazartesi günü ortak bir askeri tatbikat sırasında Romanya'da bir 

İsrail helikopterinin düşmesi sonucu kaybolan altı askeri personelin kimliğini tespit etti. İsrail 

Savunma Kuvvetleri'ne göre kaybolan İsrailliler arasında Yarbay Avner Goldman, Yarbay 

Daniel Shipenbauer, Binbaşı Yahel Keshet, Binbaşı Lior Shai, Teğmen Nir Lakrif ve Çavuş 1. 

Sınıf Oren Cohen. IDF uçağın dört pilot, iki teknisyen ve bir Romanya Hava Kuvvetleri 

mensubu taşıdığını açıkladı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail 

CH-53 helikopterinin Pazartesi günü saat 15:20 (TSİ 08:20) civarında düştüğü belirtildi. 

Açıklamada, bir Romanya tıbbi helikopteri ve iki İsrail helikopteri kullanılarak arama-

kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığı belirtildi. Savunma bakanlığı, enkazın birkaç saat 

sonra Romanya'nın orta kesimindeki Brasov yakınlarındaki Fundata-Zarnesti bölgesinde 

bulunduğunu söyledi. Bakanlığa göre kaza yeri dağlarda 2,000 metreden (yaklaşık 6,560 feet) 

daha yüksek bir rakımda uzak bir bölgedeydi. 

 

İnsan bu konuda iki önemli soruyu merak ediyor: 

1. İSRAİL askerleri neden Romanya'da bir helikopterdeydi? 

2. Helikopteri buldukları halde cesetleri nasıl bulamadılar? 

Daha önce de söylediğim gibi, bunu ilk bulduğumda HER haber cesetlerin kayıp olduğunu 

söylüyordu ama ancak bu sızdırılmaya başladıktan sonra örtbas edilmeye başlandı. 

 

Ayrıca 2009 yılında ABD Hükümetinin Romanya'da yeni bir askeri üs için 100 Milyon Dolar 

harcadığını da unutmayın. 

 

 

KAİLASH DAĞI, TİBET 
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Güneş ve Ay'a benzeyen ve onları temsil eden (oldukça anlamlı!) 2 gölün yanındadır. 

 

 

Rakshastal Gölü (solda) "Şeytan Gölü" anlamına gelir. Manasarovar Gölü (sağda) "zihin" 

anlamına gelir. 

 

Birçok din için çok dini bir piramit görünümlü dağdır, ama her yıl binden az kişi oraya 

gitmektedir. Dünyada yasal olarak tırmanamayacağınız bir avuç dağdan biridir ve ulaşılması 

çok zordur. Burayı hayati öneme sahip bir yer olarak gören belli bir gizli topluluk vardır. 

Söylentilere göre buzlar nihayet eridiğinde göz ortaya çıkacaktır. Burası tek başına bir sürü 

araştırmaya değer! İkinci Dünya Savaşında Almanların Tibet'e yaptığı keşif gezisi, Hitler'in 

ÇOK ciddiye aldığı büyük bir şeyi ortaya çıkardı. Çoğunuzun içi boş dünya hakkında bildiği 

şey bu andan itibaren ortaya çıkmıştır, ama bu tek bir hikayeden çok daha büyüktür! 

 

 

Tibet BİRÇOK sırrı barındırır ve muhtemelen bu sayfa kadar uzun bir sayfayı hak eder. 

Hepinize olabildiğince çok araştırma yapmanızı tavsiye ederim çünkü batı dünyasından 

saklanan pek çok sır var! Tanrılar Tibet'in içinde ikamet eder ve hem Hindular hem de 

Budistler Kailash Dağı'nı ve gölleri kutsal sayarlar... ve bunun çok iyi nedenleri vardır! 
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Hinduizm'e göre cehalet ve yanılsamanın yok edicisi Lord Shiva, eşi Pārvatī ile birlikte sürekli 

meditasyon halinde oturduğu zirvenin içinde ikamet eder. 

 

İşte burada işler inanılmaz bir hal alıyor! Kailash Dağı için bir BM özel raporu hazırlandı! 
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Bu rapor üzerine şu şiiri yazdılar (Hayır, şaka yapmıyorum!)... 

 

Saklı Bir Dünya Var, 

Gizemli, bilinmeyen ve yasak. 

Kavrayışımızın ötesinde teknolojilere sahip varlıkların yaşadığı yer, 

Ve bu diğer boyutta bizden saklanan bilgi. 

Gerçek hiç ortaya çıkacak mı? 

Dünyevi güç ve açgözlülük sonsuza dek mühürlendi, 

Savaşta kullanılacak yasak bilgi. İnsanlık anladığında, 

Bu yabancı topraklardan edinilen bilgiyi kullanmak için. İnsanlığın yararı için, 

O zaman onların dünyasına gireceğiz. 

 

Bu bölgenin bazı sırlarını bildiğime inanıyorum ama eminim daha fazlası da vardır. 
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20. YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜNEL KORUMASINA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA 

 

Prof. Dr. Ernst Muldashev Ph.D. 1948 doğumlu Başkurdistanlı bir doktor ve Tibet Kaşifiydi. 

Rus Göz ve Plastik Cerrahi Merkezi'nde profesör ve direktör olarak görev yapmıştır. 

 

 

Hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayınlamış ve 52 patente sahip olmuştur. 

 

Kailash dağındaki Samadhi mağaraları hakkında "Das Dritte Auge" (sonradan yasaklanmıştır) 

adlı bir kitap yazmıştır. Mağaraya girmeye çalışan Çin ordusuna eşlik etmiş, ama askerler acı 

veren baş ağrılarına yenik düşmüş ve bazıları mağaraya girdikçe kalp krizinden ölmüştür. Bu 

durum Romanya'da tünele girmeye çalışan askerlerin başına gelenleri TAM OLARAK 

HATIRLATMAKTADIR. 

 

Şöyle yazıyor.. 

 

"Literatürde Shambhala'nın Tibet, Himalayalar ve çevresinde olduğuna dair pek çok sıcaklık 

göstergesi vardır. Agartha nerede? Muhtemelen Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede. 

Sonuç olarak, iki yeraltı ülkesi olan Shambhala ve Agartha'nın varlığı, insanlığın ve uygarlığın 

gen havuzunun birer parçasıdır. 

 

Thule Topluluğu (Eckhart ve Haushofer) tarafından sağlanan bilgiler, Gobi'den, Himalaya'dan 

gelen daha yüksek bir medeniyet olduğunu göstermektedir. Shambala bilinmeyen güçler ve 

enerji tarafından korunan güç merkezidir. Bu yerlerin insanlığın teknojenik uygarlığı ve gen 

havuzu olduğu varsayılabilir. Görünüşe göre sadece Tibet ve Himalayalar'da yeraltı 

merkezleri yok, bu tüneller tüm dünyaya yayılmış durumda". 

 

Muldashov kadim tarihteki en karanlık anlarımızdan bazılarının enerji ve tüm günahların en 

büyüğünü keşfetmekle ilgili olduğuna inanıyor; öbür dünyada ne olduğu. 

 

Genler (şimdi keşfettiğimiz gibi DNA) hakkında çok konuşuyor. Romanya hikayesinin önemli 

kısmı DNA manipülasyonudur. 

 

Bunu söylüyor ki bu da keşfi yansıtıyor... 

 

"Shambala Dünya'daki yaşamı korur: Gelişmiş yeraltı tünelleri insanlığın gen havuzunu korur. 

Dünyada yalnız olmadığımızı, diğer varlıkların soyundan geldiğimizi, iyi düşüncelere ve saf 

bir kalbe sahip olmanın ilerleyeceğimiz ve gelişeceğimiz anlamına geleceğini bileceğiz." 
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PROF. CONSTANTIN BADGER 

 

Kaynak: http://dimline.blogspot.co.uk [Romanya dilinde] 

 

Dünya çapında birbiriyle bağlantılı gibi görünen bir tünel ağı vardır. Bu kuraldan Romanya da 

taviz vermemektedir. Profesör Constantin Badger'in açıklamalarına göre Romanya, geniş bir 

yapay tünel ağı ile kaplanmıştır.  

 

Şöyle demiştir: "Tüm Romanya'da fiziksel, gerçek bir tünel ağı var. Yerin 4-5 km derinliğinde 

olan bu yeraltı iletişim kanallarının sadece bir kısmını nokta ölçümleriyle haritalandırdım."  

 

Bu öğretmenin açıklamalarıyla çıldırmadığını umarak Romanya'nın geniş bir tüneller 

sistemine bağlı olduğunun farkındayız. Neredeyse her tarihi bölgeden geçen tüneller. Ülkenin 

neredeyse tüm şehirlerinde yeraltı girişleri bulundu. Iasi, Cluj, Bükreş, Köstence ve Timisoara 

gibi şehirler bir yandan diğer yana geçen tünellerle dolu. Tüneller neredeyse şehirlerin dışına 

çıkarak kırsal bölgelere doğru devam etmektedir. Yetkililer de tünellerin şarap depolamak ya 

da yangın veya genel bir istila durumunda sığınak olarak kullanılmak üzere yapıldığını iddia 

etmektedir. 

 

ALMAN “TİBET KEŞİF GEZİSİ” 
 

Wilhelm Filchner 1877 doğumlu bir Alman kaşiftir. Adolf Hitler, keşif alanındaki 

başarılarının takdiri olarak ona Alman Ulusal Sanat ve Bilim Ödülü'nü vermiştir. Tibet'teki 

gizli tünelle ilgili inanılmaz keşiflerini 2. Wilhem'e rapor ettikten sonra Antarktika'ya bir keşif 

gezisi düzenlemekle görevlendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wilhelm Filchner 1877 – 1957 

 

 

[Not: Alman İmparatoru; Prusya Kralı Wilhelm II, hayatının sonlarına doğru şunları 

söylemiştir... 

 

Tibet'teki Kailash Dağı'nda keşfettikleri şey Antarktika'da olan her şeye yol açtı. 

 

 

http://dimline.blogspot.co.uk/2013/12/prof-constantin-bursuc-exista-o-retea.html
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"İngiliz yönetici sınıfları "Yahudilik tarafından tamamen enfekte edilmiş Masonlardı". 

Wilhelm, "İngiliz halkı Anti-Mesih (Deccal) Yahudi'den kurtarılmalıdır. Yahudi'yi tıpkı 

Kıta'dan kovulduğu gibi İngiltere'den de kovmalıyız." Masonların ve Yahudilerin, İngiliz ve 

Amerikan altınıyla bir dünya Yahudi imparatorluğu hedefleyerek iki dünya savaşına neden 

olduklarına inanıyordu, ancak "Yahudilerin planı paramparça oldu ve kendileri de Avrupa 

Kıtası'ndan süpürüldüler!" Wilhelm, Kıta Avrupası'nın şimdi "İngilizlerin ve Yahudilerin 

ortadan kaldırılmasından sonra kendisini İngiliz etkilerinden arındırarak sağlamlaştırdığını" 

yazıyordu! Sonuç "Avrupa'nın ABD'si" olacaktı! Wilhelm 1940 yılında kız kardeşi Prenses 

Margaret'e yazdığı bir mektupta şöyle diyordu: "Tanrı'nın eli yeni bir dünya yaratıyor ve 

mucizeler yaratıyor... Alman liderliği altında Avrupa'nın ABD'si, birleşik bir Avrupa Kıtası 

haline geliyoruz." Wilhelm sözlerine şunları da eklemiştir: "Yahudiler, yüzyıllardır düşmanlık 

besledikleri tüm ülkelerdeki alçakça konumlarından uzaklaştırılıyor." 

 

MİGUEL SERRANO – 1917 – 2009 

 

 
 

 

Miguel Serrano (doğumu. 10 Eylül 1917; ölümü. 28 Şubat 2009) Şilili emekli bir diplomat, 

kaşif ve şiir, ruhsal arayış ve ezoterik Hitlerizm üzerine kitapların yazarıdır. Serrano'nun 

olağanüstü güçlü ve anti-modernist neo-Gnostik felsefesi, Hyperborean soyundan gelen 

Aryanların, tanrının imaj taşıyıcılarının öte dünyevi kökenini ve Yahudilerin taptığı, Dünya 

gezegeninin efendisi, ilkel hominid stoklarının ve tüm temel maddeselliğin yumurtlayıcısı 

olan kötü bir aşağı tanrı olan Demiurge'nin onlara karşı küresel bir komplosunu 

açıklamaktadır. Her ikisini de kadim Aryan-Hyperborean kökenli olarak gördüğü Hint-Vedik 

ve İskandinav-Germen geleneklerini sentezler. Serrano özellikle Jung'un kolektif ırksal 

arketipler teorisine minnettardır ve Savitri Devi'yi izleyerek Adolf Hitler'i Kali Yuga'nın 

şeytani materyalist ev sahiplerine karşı savaşan bir avatar olarak kabul eder. 

 

Miguel, Hitler'in Almanya'da ölmediğini, 120 denizaltı ve mürettebatıyla birlikte 

Antarktika'ya gittiğini savunmaktadır (bu 120 denizaltı gerçekten de vardır ve hiçbir zaman 
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bulunamamıştır). Miguel Serrano 1947'de Antarktika'ya gitti ve ardından 1953'te kendi 

sözleriyle "Kailash Dağı'nın girişini bulmak için" Kailash Dağı'na gitti...  

 

Serrano, Şili Ordusu ve Donanması'nın 1947-48 yıllarında Antarktika'ya yaptığı keşif gezisine 

gazeteci olarak eşlik etmiş ve Hitler'in Antarktika'da hayatta kalabileceğine dair popüler 

spekülasyonlardan etkilenmiştir. 

 

Serrano için Hindistan ve Tibet dağları gizli, unutulmuş bir hakikat kaynağı gibi görünüyordu. 

Serrano kendini buranın ruhsal mirasına adadı. Himalayalar'daki Şilili üstadının gizli Siddha 

tarikatını aradı ve bu yolculuğu şiirsel kitabında anlattı: The Serpent of Paradise (Cennet 

Yılanı). Kitaba göre, Kailas Dağı'na (bulunduğu yer) Çin yönetimindeki Tibet'te erişilemez 

olmasına rağmen, Serrano Kailas Dağı'nın "içsel" yönünü keşfettiğini iddia etmektedir. Resmi 

konumu ve kişisel cazibesi sayesinde Hindistan'ın önde gelen birçok şahsiyetiyle tanışmış, 

Nehru, Indira Gandhi ve Tibet'in Dalai Lama'sıyla yakın arkadaş olmuştur. 

 

Evrimleşmiş insanoğlunun kökenlerini gizlemek için büyük bir tarihsel komplo olduğunu 

açıklar. Serrano, İlk Hyperborea'yı kuranların galaksi dışı varlıklar olduğunu ve onlarla ilgili 

son belgelerin İskenderiye Kütüphanesi ile birlikte yok edildiğini belirtiyor. 

 

MADAM HELENA PETROVNA BLAVATSKY 
 

 
 

 

Hitler döneminde gizli Teosofi Cemiyeti'ni kuran ünlü medyum ve okültist Madam Helena 

Petrovna Blavatsky, Mahatma Kardeşliği (Tibet'teki karargahlarından dünyayı yönettiklerini 

iddia eden bir grup ruhsal varlık) ile psişik yollarla temas kurduğunu ve diğer şaşırtıcı şeylerin 

yanı sıra, yeryüzündeki yaşamın gerçek ortaya çıkışını açıkladıklarını iddia etti. Konuya çok 

derinlemesine girmeden, ona yeryüzünü iskan edecek yedi "Kök Irk" olduğu ve biz günümüz 

insanlarının bu Irkların Beşincisi olduğu söylendi. Bizden sonra, henüz gelmemiş iki ırk daha 

var. Görünüşe göre, Altıncı Irk bizden evrimleşecek ve Lemurya'yı iskan etmek üzere geri 

dönecek, ardından Yedinci ve son Kök Irk bu gezegeni tamamen terk edecek ve başka bir 
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gezegende yeniden başlayacak. 

 

İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, her bir Kök Irkın yedi Alt Irktan oluştuğu 

söylenmektedir - Dördüncü Irkın (tam insan Atlantisliler olan) bir Alt Irkının torunlarının 

Avustralya Aborjinleri, Papualılar ve Hottentotlar olduğu iddia edilmektedir! 

  

SAİNT-YVES D’ALVEYDRE 
 

 
 

Bir başka Fransız mistik araştırmacı Saint-Yves d'Alveydre, 1886 yılında "Hindistan 

Misyonu" adlı kitabında Agartha'nın yeryüzünün altında gizli bir ülke olduğunu ve 

Brahmatma adı verilen siyah egemen bir Papaz tarafından yönetildiğini ortaya koymuştur. Bu 

diyarın Kali Yuga'nın (ya da Altın Çağ'ın) başlangıcında, M.Ö. 3.200 civarında yeraltına 

kaydırıldığını ve Agartha'nın binlerce yıldır yapay aydınlatma, mekanik ulaşım ve hatta hava 

yolculuğu gibi bizim modern teknolojimizden çok daha ileri teknolojilere sahip olduğunu 

söyler! [*Aslında 12,000 yıl önce Atlantis battığı zaman hayatta kalan Atlantisliler yeraltına 

sürüldüler. 6,000 yıl önce Sümer zamanında tekrar yüzeye çıkıp insanları kontrol etmeye 

başladılar. Agartha denilen şey bu Atlantis soyundan gelenler, şu anda arka planda dünyayı 

yöneten bunlar, papanın ellerini öptükleri, ayaklarına kapandığı bunlar]. 

 

Not: Joscelyn Godwin'in sürükleyici kitabı: "Arktos - Kutup Efsanesi". 

 

Bu kitap Bulwer-Lytton'un "Gelen Irk" adlı kitabına büyük benzerlik göstermektedir; bu 

kitapta da İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından büyük bir hevesle aranan gizemli "Vril" 

gücüne sahip olan ve bir gün yeraltı alemlerinden çıkıp yeryüzünü ele geçirecek olan yüksek 

teknolojili varlıklardan oluşan bir yeraltı dünyasından bahsedilmektedir! Saint-Yves böyle bir 

günün gerçekten gelmekte olduğunda ve gerçek dünya hükümdarları olacak bu süper 

varlıklara karşı tamamen savunmasız olacağımızda ısrar ediyor. Bunun doğru olduğunda ısrar 

eden tek kişi de o değil! Diğer pek çok yazar, mistik ve araştırmacı, farklı derecelerde başarı 

ya da başarısızlıkla tüm bu gizemi çözmeye çalışmıştır.  
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TİBET'E ALMAN SS "AHNENERBE" PROJESİ 

 
 

Shambala efsanesinin harekete geçirdiği kişilerden bazılarının Nazi partisi üyesi olması 

şaşırtıcı olmamalıdır - özellikle de SS'in "Ataların Mirası" ofisi olarak hizmet veren 

Ahnenerbe adlı bir şubesinde Reichsführer Heinrich Himmler'in emrinde çalışanlar. 

Ahnenerbe, Himmler'in "üstün ırk"ın mirasını kökenlerine kadar takip etmek için kurduğu 

gözde projesiydi. Bu amaçla 1938 yılında beş SS subayı Tibet'e bir keşif gezisine gönderildi. 

 

SS keşif gezisinin ana oyuncuları, keşif gezisinin lideri olarak görev yapan ünlü kaşif ve 

zoolog Ernst Schäfer ve ekibin antropoloğu olarak görev yapan Bruno Berger'di. 

Ahnenerbe'deki pek çok kişinin aksine Schäfer saygın bir bilim adamıydı ve SS'e olan 

bağlılığının ideolojik mi yoksa daha sonra iddia ettiği gibi sadece fırsatçı mı olduğu 

belirsizliğini koruyor. 

 

Nazilerin Tibet'e Shambala'nın kendisini aramak için gittiklerine dair çok az kanıt olmasına 

rağmen, "Alman Tibet Seferi"nden önce, kesinlikle öyle olan bir adam tarafından yönetilen iki 

Tibet seferi yapılmıştı: Nicholas Roerich, bir zamanlar dünyaca ünlü bir ressam ve büyük bir 

uluslararası anlaşmaya adını vermiş, üç kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve 

Roosevelt yönetiminde perde arkasında rol oynamış ünlü bir mistikti. Roerich yirminci 

yüzyılın başında, resim çalışmalarının yanı sıra, özellikle Ballets Russes'ın Stravinsky'nin Le 

Sacre du Printemps adlı eserini sahnelediği tiyatro için setler ve kostümler tasarladığı ülkesi 

Rusya'da ün kazandı. Ayrıca Moskova'da HPB'nin Teosofik öğretileri etrafında gelişen okült 

hareketle de ilgilendi. Moskova'da 1909 yılında bir Teosofik-Budist Tapınağı'nın inşasına 

katılımı sayesinde, Rus-Tibet ilişkilerinde önemli bir rol oynayan ve on üçüncü Dalai 

Lama'nın hocası olan Agvan Dorjiev ile tanıştı. Dorjiev'in Shambhala'nın konumuna duyduğu 

hayranlık Roerich'in destansı arayışına ilham verecekti. 

 

Roerich 1920'de New York'a taşındığında, Himalayalar'da bulunduğu sonucuna vardığı 
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Shambala'yı çevreleyen karmaşık bir inanç sistemi geliştirmişti. Roerich'e göre Shambala 

sadece Kutsal Kase efsanesiyle bağlantılı değildi, aynı zamanda Sibirya mitolojisindeki 

"Beyaz Sular Ülkesi" Belovod'e'ye bağlanan bir dizi yeraltı tüneli aracılığıyla Orta Asya'daki 

Altay Dağları'na tam anlamıyla bağlıydı. 

Roerich, Kalachakra Tantra'da ortaya konan eskatolojik kehanetleri gerçekleştirme projesini 

"Büyük Plan" olarak adlandırdı. Rusya, Moğolistan ve Çin bölgelerini Tibet'le birleştirecek ve 

sonunda Shambala ordularını dağdaki kalelerinden çağıracak pan-Budist bir devlet kurmanın 

kendi görevi olduğuna inanıyordu. 

 

Nicholas Roerich'in güçlü ve nüfuzlu dostları vardı ve bunlardan ikisi - başarılı bir Wall Street 

döviz simsarı olan Louis L. Horch ve Franklin D. Roosevelt'in tarım bakanı ve daha sonra 

başkan yardımcısı olan Henry A. Wallace - sırasıyla Roerich'in Uzak Doğu'daki iki uzun keşif 

gezisini finanse edeceklerdi. 

 

Jeopolitik entrikaları konusunda her zaman ketum davranan Roerich, kamuoyu önünde bir 

sanatçı, bilgin ve guru kimliğini korumayı tercih ettiğinden, bu gezilerde neler yaşandığına 

dair kesin ayrıntılar bir miktar bulanık kalmıştır. Bununla birlikte, eylemleri, onun gizli bir 

siyasi ajan olduğuna ikna olan en az yarım düzine hükümetin dikkatini çekecek kadar 

aleniydi. 

 

BAĞDAD 
 

Bunun yerini bilmiyorum ama 2003 yılında onu koruyan kalkanın aktif hale geldiğini ve 

Amerikalıları çılgına çevirdiğini biliyorum, çünkü Romanya'dakiyle aynı anda aktif hale 

gelmişti. Saddam antik Babil'i yeniden inşa etmek ve kazılar için yüz milyon dolardan fazla 

para harcamıştı. Saddam kendisinin Nebuchadnezzer'in reenkarnasyonu olduğuna inanıyordu 

ve üç bilge adamın bir geçitten geri döndüklerini ama yanlarında fazladan 4. bir kişinin daha 

geldiğini biliyordu. 

 

Saddam'ın elinde yer üstünden çok sayıda antik eser vardı ama o sırada yer altındaki tüneli 

bulamamıştı. Bu 2003 yılında, işgalden kısa bir süre önceydi. 

 

İç Moğolistan'daki Moğol kabileleri arasında," diye yazmıştı İngiliz kaşif T. Wilkins, "tüneller 

ve yeraltı dünyaları hakkında modern romanlardaki herhangi bir şey kadar fantastik gelenekler 

vardır. Bir efsane -eğer öyleyse- tünellerin Afganistan'ın bir girintisinde ya da Hindukuş 

bölgesinde bir yerde Antediluvian kökenli bir yeraltı dünyasına açıldığını söyler. Burası, 

dünya savaşları tarafından asla tehdit edilmeyen bilim ve sanatın, engin bilgiye sahip bir ırk 

arasında barış içinde geliştiği Shangri-la'dır.  
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İKİ SÜTUN VE HİKÂYEMİZ İÇİN ÖNEMİ 

 
İki sütun tarihimizde önemli bir rol oynar ve bilge adamların ve onlardan sonra gelen 4. 

kişinin hikayesi çok daha önce kaydedilmiştir. Belirli bir gizli topluluk için tarihimizin bu 

bölümü ritüelleri açısından son derece önemlidir. İşte Sümer, Asur ve Akad dönemlerine ait 

tabletlerden bir seçki... 
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AMİRAL BYRD GÜNLÜK BAĞLANTISI: 

 

 
Bu konuda bir çelişki yaşıyorum. Bir yandan günlüğü bağlantı kurulabilecek bilgiler içeriyor. 

Olaydan sonraki hayatı ve söyledikleri bana doğruyu söylediğini düşündürüyor. Benim için 

sorun daha sonra filosuna yapılan saldırı. Bunun için herhangi bir tanıklık bulamıyorum. Bu 

ya günlüğünü küçümsemek için olmadı, gerçekleşmedi ya da gerçekleşti ve şimdiye kadar 

bunu iyi örtbas ettiler. Olay sırasında ve sonrasında söyledikleri hala çok ilginç... 

 

Santiago Şili'deki "El Mercurio" gazetesinin 5 Mart 1947 tarihli baskısından bir gazete kesiti 

var. Bu röportaj, bildiğim kadarıyla, Olimpos Dağı'nda verilen tek röportaj. İşte bazı alıntılar: 

ALINTI: "Keşif Heyeti görevini iki aydan kısa bir sürede tamamladı ve önemli coğrafi 

keşifler yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı." 

ALINTI: "Amiral, coğrafi keşiflerin gerçekleştirilme hızı bakımından Keşif Gezisi'nin kendi 

görüşüne göre benzeri olmayan bir emsal oluşturduğunu belirtti." 

Burada insan "Neye kıyasla emsalsiz?" diye soruyor. "Coğrafi keşifleri" yapmak için bir tür 

zaman çizelgesi var mıydı? 

ALINTI: "Yakın zamanda sona eren Keşif Gezisi ile ilgili olarak Amiral Byrd, yapılan gözlem 

ve keşiflerin en önemli sonucunun bunların Birleşik Devletler'in güvenliği üzerindeki etkisi 

olduğunu söyledi." 

Amiral daha sonra şöyle devam etti: 

ALINTI: "Bu keşiflerdeki bilimsel bilginin nasıl kullanılacağının önemini belki de diğer 

herkesten daha iyi anlayabilecek bir konumdayım çünkü karşılaştırmalar yapabiliyorum. 

Yirmi yıl önce ilk Antarktika Keşif Gezimi yapmıştım." 
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Eğer günlüğü doğruysa, o zaman bu sayfayla çok bağlantılı. İşte bazı alıntılar... 

 

AMİRAL BYRD'ÜN GÜNLÜĞÜNDEN ALINTILAR... 

 
Saat 10:00- Küçük dağ silsilesinin üzerinden geçiyoruz ve tespit edilebildiği kadarıyla kuzeye 

doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Sıradağların ötesinde, orta kısmından küçük bir nehir ya da 

dere geçen bir vadi var gibi görünüyor. Aşağıda yeşil bir vadi olmamalı! Burada kesinlikle 

yanlış ve anormal bir şeyler var! Buz ve kar üzerinde olmalıyız! İskele tarafında dağ 

yamaçlarında büyüyen büyük ormanlar var. Navigasyon aletlerimiz hala dönüyor, jiroskop 

ileri geri salınıyor! 

 

Saat 10:05- İrtifayı 1400 feet'e değiştiriyorum ve aşağıdaki vadiyi daha iyi incelemek için 

keskin bir sola dönüş yapıyorum. Yosun ya da bir tür sıkı örülmüş otla yeşillenmiş. Buradaki 

ışık farklı görünüyor. Artık Güneş'i göremiyorum. Bir sola dönüş daha yapıyoruz ve altımızda 

bir tür büyük hayvana benzeyen bir şey görüyoruz. Bir fil gibi görünüyor! HAYIR!!! Daha 

çok bir mamuta benziyor! Bu inanılmaz! Yine de, işte orada! İrtifayı 1000 feet'e düşürün ve 

hayvanı daha iyi incelemek için dürbün alın. Doğrulandı - kesinlikle mamut benzeri bir 

hayvan! Bunu ana kampa bildirin. 

 

Saat 10:30 - Şimdi daha fazla inişli çıkışlı yeşil tepelerle karşılaşıyoruz. Dış sıcaklık 

göstergesi 23 ˚C dereceyi gösteriyor! Rotamızda ilerlemeye devam ediyoruz. Navigasyon 

aletleri normal görünüyor. Hareketlerinden dolayı kafam karıştı. Ana kampla bağlantı 

kurmaya çalışıyorum. Telsiz çalışmıyor! 

 

Saat 11:30- Aşağıdaki kırsal alan daha düz ve normal (eğer bu kelimeyi kullanabilirsem). 

İleride bir şehir gibi görünen bir şey görüyoruz! Bu imkansız! Uçak hafif ve garip bir şekilde 

havada duruyor. Kontroller cevap vermeyi reddediyor!! Aman Tanrım! İskele ve sancak 

kanatlarımızda garip bir uçak türü var. Yanımıza hızla yaklaşıyorlar! Disk şeklinde ve ışıltılı 

bir kaliteye sahipler. Üzerlerindeki işaretleri görebilecek kadar yaklaştılar. Bu bir tür Gamalı 

Haç!!! Bu harika. Neredeyiz biz! Ne oldu? Kontrolleri tekrar çekiştiriyorum. Yanıt 

vermiyorlar!!!! Görünmez bir tür mengeneye yakalandık!   
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Saat 11:35 - Telsizimiz çatırdıyor ve hafif bir İskandinav ya da Cermen aksanıyla İngilizce bir 

ses geliyor! Mesaj şu: 'Amiral, bölgemize hoş geldiniz. Sizi tam yedi dakika içinde 

indireceğiz! Rahat olun Amiral, emin ellerdesiniz. Uçağımızın motorlarının çalışmayı 

durdurduğunu fark ettim! Uçak garip bir kontrol altında ve şimdi kendi kendine dönüyor. 

Kontroller işe yaramıyor. 

 

Saat 11:40 - Başka bir telsiz mesajı alındı. Şimdi iniş işlemine başlıyoruz ve birkaç dakika 

içinde uçak hafifçe titriyor ve sanki görünmeyen büyük bir asansöre yakalanmış gibi 

alçalmaya başlıyor! Aşağı doğru hareket ihmal edilebilir düzeyde ve sadece hafif bir 

sarsıntıyla yere iniyoruz! 

 

Saat 11:45 - Uçuş günlüğüne aceleyle son bir giriş yapıyorum. Birkaç adam yaya olarak 

uçağımıza doğru yaklaşıyor. Uzun boylu ve sarı saçlıydılar. Uzakta gökkuşağının renk 

tonlarıyla titreşen büyük, ışıltılı bir şehir var. Şimdi ne olacağını bilmiyorum ama 

yaklaşanlarda silah izi görmüyorum. Şimdi bir sesin bana kargo kapısını açmamı emrettiğini 

duyuyorum. Emri yerine getiriyorum. 

 

"Bu noktadan sonraki tüm olayları buraya hafızamdan yazıyorum. Hayal gücüne meydan 

okuyor ve eğer yaşanmamış olsaydı delilikten başka bir şey gibi görünmeyecekti. 

 

Telsizci ve ben uçaktan indirildik ve çok samimi bir şekilde karşılandık. Daha sonra 

tekerlekleri olmayan platform benzeri küçük bir araca bindirildik! Bizi büyük bir hızla 

parlayan şehre doğru götürdü. Yaklaştıkça şehir kristal bir maddeden yapılmış gibi görünüyor. 

Kısa süre sonra daha önce hiç görmediğim türden büyük bir binaya varıyoruz. Frank Lloyd 

Wright'ın tasarım tahtasından çıkmış gibi görünüyor, ya da belki de daha doğrusu, bir Buck 

Rogers ortamından!!! 

 

Bize daha önce hiç tatmadığım bir tada sahip bir çeşit sıcak içecek verildi. Çok lezzetliydi. 

Yaklaşık on dakika sonra, harika görünen ev sahiplerimizden ikisi odamıza geliyor ve onlara 

eşlik etmem gerektiğini söylüyorlar. Onlara uymaktan başka seçeneğim yoktu. Telsizcimi 

geride bırakıyorum ve kısa bir mesafe yürüyüp asansöre benzeyen bir şeye giriyoruz. Birkaç 

dakika aşağı doğru iniyoruz, makine duruyor ve kapı sessizce yukarı doğru kalkıyor! Daha 

sonra duvarların kendisinden yayılıyormuş gibi görünen gül renkli bir ışıkla aydınlanan uzun 

bir koridorda ilerliyoruz! 

 

Varlıklardan biri büyük bir kapının önünde durmamızı işaret ediyor. Kapının üzerinde 

okuyamadığım bir yazı var. Büyük kapı gürültüsüzce açılıyor ve beni içeri çağırıyor. 

 

Ev sahiplerimden biri konuşuyor. "Korkmayın Amiral, Üstatla bir görüşme yapacaksınız..." 

 

İçeri adımımı atıyorum ve gözlerim odayı tamamen dolduruyor gibi görünen güzel renklere 

alışıyor. Sonra etrafımı görmeye başlıyorum. Gözlerimi karşılayan şey, tüm varlığımın en 

güzel manzarası. Aslında tarif edilemeyecek kadar güzel ve harikulade. Enfes ve narin. Bunu 

en ince ayrıntısına kadar adaletle tarif edebilecek bir insani terim olduğunu sanmıyorum! 

Düşüncelerim melodik nitelikte sıcak ve zengin bir ses tarafından samimi bir şekilde bölündü,  
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"Bölgemize hoş geldiniz Amiral." Narin yüz hatlarına sahip ve yüzünde yılların izleri olan bir 

adam görüyorum. 

 

Uzun bir masada oturuyor. Bana sandalyelerden birine oturmamı işaret ediyor. Ben oturduktan 

sonra parmak uçlarını birleştiriyor ve gülümsüyor. Yine yumuşak bir sesle konuşuyor ve 

şunları aktarıyor. 

 

"Buraya girmenize izin verdik çünkü asil bir karaktere sahipsiniz ve Yüzey Dünyası'nda iyi 

tanınıyorsunuz Amiral." Yüzey Dünyası, nefesimin altında yarı homurdanıyorum! "Evet," diye 

gülümseyerek yanıtlıyor Üstat, "Arianni'nin, yani Dünya'nın İç Dünyası'nın bölgesindesiniz. 

Görevinizi fazla geciktirmeyeceğiz ve güvenli bir şekilde yüzeye ve ötesindeki bir mesafeye 

kadar size eşlik edeceğiz. Ama şimdi Amiral, size buraya neden çağrıldığınızı anlatacağım." 

 

"Bizim ilgimiz haklı olarak ırkınızın Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentleri üzerinde ilk 

atom bombalarını patlatmasından hemen sonra başlıyor. İşte o endişe verici zamanda, ırkınızın 

ne yaptığını araştırmak üzere uçan makinelerimizi, "Flugelrad"ları yüzey dünyanıza 

gönderdik. Elbette bu artık geçmişte kaldı, sevgili Amiral, ama devam etmeliyim. Gördüğünüz 

gibi, ırkınızın savaşlarına ve barbarlığına daha önce hiç müdahale etmedik, ama şimdi 

etmeliyiz, çünkü insanoğluna ait olmayan belirli bir gücü, yani atom enerjisini kurcalamayı 

öğrendiniz. Elçilerimiz dünyanızın güçlerine çoktan mesajlar ilettiler, ancak yine de kulak 

asmadılar. Şimdi sizler burada dünyamızın gerçekten var olduğuna tanıklık etmek üzere 

seçildiniz. Gördüğünüz gibi, bizim Kültürümüz ve Bilimimiz sizin ırkınızdan binlerce yıl 

ileridedir, Amiral." 

 

"Ama bunun benimle ne ilgisi var efendim?" diye araya girdim. Üstadın gözleri zihnimin 

derinliklerine nüfuz eder gibiydi ve beni birkaç dakika inceledikten sonra cevap verdi, "Irkınız 

artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı, çünkü aranızda bildikleri güçlerinden 

vazgeçmektense dünyanızı yok edecek olanlar var..." Başımı salladım ve Üstat devam etti... 

 

"1945'te ve sonrasında ırkınızla temas kurmaya çalıştık ama çabalarımız düşmanca karşılandı, 

Flugelrad'larımıza ateş açıldı. Evet, hatta savaş uçaklarınız tarafından kin ve düşmanlıkla takip 

edildik. Şimdi sana söylüyorum oğlum, dünyanızda büyük bir fırtına kopuyor, uzun yıllar 

boyunca dinmeyecek kara bir öfke. Kollarınızda cevap olmayacak, biliminizde güvenlik 

olmayacak. Kültürünüzün her çiçeği çiğnenene ve tüm insani şeyler büyük bir kaos içinde 

yerle bir olana kadar devam edebilir. Son savaşınız, ırkınız için henüz gelmekte olanın sadece 

bir başlangıcıydı. Biz burada bunu her geçen saat daha net görüyoruz... Yanıldığımı mı 

söylüyorsunuz?" 

 

"Hayır" diye cevap verdim, "bu daha önce de oldu, karanlık çağlar geldi ve beş yüz yıldan 

fazla sürdü." 

 

"Evet, oğlum," diye yanıtladı Üstat, "ırkınız için şimdi gelecek olan karanlık çağlar Dünya'yı 

bir örtü gibi kaplayacak, ama inanıyorum ki ırkınızdan bazıları fırtına boyunca yaşayacak, 

bunun ötesini söyleyemem. Çok uzaklarda, ırkınızın kalıntılarından yeni bir dünyanın 

doğduğunu, kayıp ve efsanevi hazinelerini aradığını görüyoruz ve onlar burada, oğlum, bizim 
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korumamızda güvende olacaklar. O zaman geldiğinde, kültürünüzü ve ırkınızı yeniden 

canlandırmaya yardım etmek için tekrar öne çıkacağız." 

"Belki de o zamana kadar savaşın ve çekişmelerin anlamsızlığını öğrenmiş olacaksınız... ve o 

zamandan sonra, ırkınızın yeniden başlaması için kültürünüzün ve biliminizin bir kısmı geri 

dönecek. Sen, oğlum, bu mesajla birlikte Yüzey Dünyasına döneceksin..." Bu kapanış 

sözleriyle toplantımız sona ermiş gibiydi. 

 

Bir an için bir rüyadaymışım gibi durdum... ama yine de bunun gerçek olduğunu biliyordum 

ve garip bir nedenden dolayı hafifçe eğildim, ya saygıdan ya da alçakgönüllülükten, hangisi 

olduğunu bilmiyorum. Birdenbire, beni buraya getiren iki güzel ev sahibinin yine yanımda 

olduğunu fark ettim. 

 

"Bu taraftan Amiral" diye işaret etti biri. Ayrılmadan önce bir kez daha döndüm ve Üstada 

baktım. Narin ve yaşlı yüzüne nazik bir gülümseme yerleşmişti. 

 

"Elveda oğlum," dedi, sonra güzel, ince eliyle bir barış işareti yaptı ve görüşmemiz gerçekten 

sona erdi. 

 

Hızla Üstat'ın odasının büyük kapısından geri yürüdük ve bir kez daha asansöre girdik. Kapı 

sessizce aşağıya doğru kaydı ve bir anda yukarıya doğru çıkmaya başladık. Ev sahiplerimden 

biri tekrar konuştu, "Şimdi acele etmeliyiz Amiral, çünkü Üstat sizi planlanmış zaman 

çizelgenizde daha fazla geciktirmek istemiyor ve onun mesajını ırkınıza iletmek için geri 

dönmelisiniz." Hiçbir şey söylemedim. Tüm bunlar neredeyse inanılır gibi değildi ve 

durduğumuzda düşüncelerim bir kez daha kesintiye uğradı. Odaya girdim ve yine telsizcimle 

birlikteydim. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. 

 

Yaklaşırken, "Her şey yolunda Howie, her şey yolunda" dedim. İki varlık bizi bekleyen araca 

doğru yönlendirdi, araca bindik ve kısa süre sonra uçağa geri döndük. Motorlar rölantide 

çalışıyordu ve hemen uçağa bindik. Tüm atmosfer şimdi belli bir aciliyet havasıyla yüklü 

gibiydi. Kargo kapısı kapandıktan sonra uçak görünmeyen bir güç tarafından 2700 feet 

yüksekliğe ulaşana kadar derhal kaldırıldı. 

 

Uçaklardan ikisi dönüş yolumuzda bize rehberlik etmek üzere bir süre yanımızda kaldı. 

Burada belirtmeliyim ki, hava hızı göstergesi hiçbir değer kaydetmiyordu, ancak çok hızlı bir 

şekilde ilerliyorduk. 

 

Saat 2:15 - Bir telsiz mesajı geldi. "Şimdi sizden ayrılıyoruz Amiral, kontrolleriniz serbest. 

Auf Wiedersehen!" Bir an için flugelradların soluk mavi gökyüzünde kayboluşunu izledik. 

Uçak bir an için keskin bir aşağı akıntıya kapılmış gibi hissetti. Kontrolü çabucak geri aldık. 

Bir süre konuşmadık, herkesin kendi düşünceleri vardı... 

 

Saat 2:20 Saat- Yine geniş buz ve kar alanlarının üzerindeyiz ve ana kamptan yaklaşık 27 

dakika uzaktayız. Telsizle haber veriyoruz, cevap veriyorlar. Tüm koşulların normal olduğunu 

bildiriyoruz...normal. Ana kamp yeniden kurduğumuz temasla rahatladığını ifade ediyor. 

 

Saat 3:00 - Ana kampa sorunsuz bir şekilde iniyoruz. Bir misyonum var.... 
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GÜNLÜĞÜN SONU - SON NOTLARI... 

 
11 Mart 1947. Az önce Pentagon'da bir personel toplantısına katıldım. Keşfimi ve Üstat'tan 

gelen mesajı tam olarak ifade ettim. Her şey usulüne uygun olarak kaydedildi. Başkan'a bilgi 

verildi. Şimdi birkaç saat gözaltında tutuluyorum (tam olarak altı saat otuz dokuz dakika.) Üst 

Düzey Güvenlik Güçleri ve bir sağlık ekibi tarafından dikkatle sorgulanıyorum. Bu bir 

çileydi!!!! Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik hükümleri uyarınca sıkı bir kontrol 

altına alındım. İNSANLIK ADINA, ÖĞRENDİKLERİMLE İLGİLİ OLARAK SESSİZ 

KALMAM EMREDİLDİ! İnanılmaz! Bana bir asker olduğum ve emirlere itaat etmem 

gerektiği hatırlatıldı. 

 

SON GİRİŞ: 
 

1947'den bu yana geçen son birkaç yıl pek de nazik geçmedi... Şimdi bu tekil günlüğe son 

girişimi yapıyorum. Son olarak şunu belirtmeliyim ki, bunca yıl boyunca bu konuyu sadakatle 

gizli tuttum. Bu benim ahlaki değerlerime tamamen aykırı bir durumdu. Şimdi, uzun gecenin 

yaklaştığını hissediyor gibiyim ve bu sır benimle birlikte ölmeyecek, ama tüm gerçeklerin 

yapacağı gibi, zafer kazanacak ve öyle de olacak. 

 

İnsanlık için tek umut bu olabilir. Gerçeği gördüm ve bu ruhumu canlandırdı ve beni özgür 

kıldı! Korkunç askeri sanayi kompleksine karşı görevimi yerine getirdim. Şimdi, uzun gece 

yaklaşmaya başladı, ama sonu gelmeyecek. Tıpkı Kuzey Kutbu'nun uzun gecesinin sona 

ermesi gibi.... Gerçeğin parlak gün ışığı yeniden doğacak.... ve karanlıkta kalanlar onun 

Işığında yok olacaklar... 

 

KUTBUN ÖTESİNDEKİ O TOPRAKLARI GÖRDÜM, O BÜYÜK BİLİNMEZLİĞİN 

MERKEZİNİ 

 

Amiral Richard E. Byrd ABD Donanması 24 Aralık 1956 
 

DİĞER NOTLAR: 
 

Churchward, tabletlerden daha fazlasını bulma umuduyla, Hintli rahiplerden gelen tanıtıcı 

mektuplarla donanmış olarak Burma'ya doğru yola çıktı. Ne yazık ki oradaki Budist rahipler 

tarafından reddedildi ve ona Hindistan'a geri dönüp "Onları çalan hırsızlardan sana 

göstermelerini iste!" dediler. Hint dini metinleri gerçek tarihimiz hakkında pek çok gerçeği 

barındırmaktadır. 

 

++++++ 

 

SIRA radarı 1978 gibi erken bir tarihte Mısır'da konuşlandırıldı ve Mısır piramitlerinin 

altındaki olağanüstü bir yeraltı kompleksinin haritasını çıkardı. Mısır Devlet Başkanı Sedat ile 

yapılan anlaşmalar, sisteme nüfuz etmek için otuz yıl süren çok gizli kazılarla sonuçlandı. 
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Yakın zamanda Avustralya'da yapılan bir toplantıda, Giza projesindeki kilit bilim 

adamlarından biri olan Dr. Jim Hurtak, yüzyılın sonunda yayınlanacak olan CHAMBERS OF 

THE DEEP (DERİNLERİN ODALARI) adlı devam etmekte olan çalışmanın film 

görüntülerini gösterdi. Şu ana kadar henüz yayınlanmadı. 

 

Film, Giza platosunun birkaç kat altına uzanan binlerce yıllık geniş bir megalitik metropolün 

keşfini gözler önüne seriyor. Yeni Çağ'ın geri kalanı Sfenks'in sol pençesinin altındaki gizli 

bir oda hakkında spekülasyonlar yaparken, efsanevi "Tanrıların Şehri" bunun altında uzanıyor. 

 

Hidrolik yeraltı su yollarıyla tamamlanan filmde, Nil Vadisi büyüklüğündeki devasa 

heykellerin yerinde oyulduğu, en büyük katedrallerimizin boyutlarındaki devasa odalar 

gösteriliyor. Araştırmacılar, ışıklar ve kameralarla hayatlarını riske atarak, yeraltındaki 

nehirler ve kilometrelerce genişlikteki göller boyunca lastik botlarla dikkatlice ilerleyerek 

mühürlü odalara giriyorlar. Şimdiden, kayda değer kayıtlar ve eserler bulundu. 

 

GİZA SFENKSİ'NİN ALTINDAKİ ODALAR 

 

Bu tünelin eski Mısır uygarlığı, piramitler ya da Sfenks ile hiçbir bağlantısı yoktur. Son derece 

eski, Mısır uygarlığından 30.000 yıldan daha eski, ama Bucegi'deki odalardan daha sonra inşa 

edilmiş. 

 

Odanın girişine geldiklerinde Cezar bir üçgene dokundu ve kapı sessizce sola doğru kaymaya 

başladı. Önlerinde Bucegi'deki holografik projeksiyon odasının iki katı büyüklüğünde bir oda 

vardı. 
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Sfenks'in altındaki odanın içindeki odalar. Romanya'daki projeksiyon odasındaki holografik 

görüntüler sadece tarihin, dünyanın ve insanın bir özetiydi. Bu tünel ve oda Sfenks'in altındaki 

tünellerle doğrudan bağlantılı değil, ama ona doğru bir tünel kazılmaya başlanmış ama sonra 

aniden yön değiştirmiş. 

 

Mısır Hükümeti ile Mısırlı yetkililerin işbirliğini belirleyen bir anlaşma, özel bir müdahale 

vardı. Her şey öylesine büyük bir gizlilik içinde gerçekleşmiş ki, Kahire Müzesi'nin 

sorumlusunun bile tünele girmesine izin verilmemiş. 

 

Tünelin dibinde buldukları şey, odaya doğru inen bu tünelin devler tarafından yapılmadığını 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Onlar farklıydı. 

 

"Evet, farklılar; hem bizden hem de temsilcileri devler gibi görünen bu gizemli uygarlıktan. 

Piramide erişebilen ve tüneli kazanlar reptilian tipinde. Tünelde onlardan birinin iskeletini 

bulduk". 

 

Odada bir sessizlik oldu. 

 

"Sonuçlar çok daha karmaşık. Belli ki tünelde belli bir anda, belli bir nedenle bir savaş olmuş. 

Bu varlıklardan biri öldürülmüş ve orada bırakılmış. Tünel kapatılmış ve girişi piramidin 

yapısı içinde çok karmaşık bir şekilde gizlenmiş. Laboratuvar tarihlemesi, nispeten küçük bir 

hata payıyla, M.Ö. 8500-9000 yılları arasını gösteriyor." 

 

Evrensel Arşiv 
 

Bir odada, çok büyük bir odada, sıra sıra dizilmiş bir tür metal tabletle dolu raflar vardı. 

Pragmatik olarak konuşmak gerekirse, bunlar gezegenimizin ve evrenin tarihinin farklı 

zamanlarına ait bilgileri içeren çok değerli bilgi depolarıdır. 

 

"Tamam ama içerdikleri bilgileri nasıl okuyabiliyorsunuz?" Teğmen Nicoara'ya sordum. 

 

"Bunun nasıl mümkün olduğunu biz de anlamadık. Mantıken şifrelenmiş bilgileri 'okuyan' bir 

cihaz olmalıydı, ama keşif gezisi üyelerinden biri yanlışlıkla metal tabletlerden birine dikey 

olarak basana kadar hiçbir şey keşfedemedik. Ardından, tabletin önündeki zemin seviyesinde, 

aniden bir hologram yansıtıldı. Hologram oldukça yüksekti ve uzayın bir köşesini 

gösteriyordu. Dinamikti ve bir yıldız bulutunun zamansal dönüş sürecini gösteriyordu. Bunu 

nasıl başardıklarını bilmiyorum. Sanki çok yavaş bir süreç boyunca çok uzun bir süre film 

çekmişler ve sonra görüntüyü yüksek hızda oynatmışlar gibiydi. Hepimiz yaklaşık iki saat 

boyunca izledik ama hologram sona yaklaşmış gibi görünmüyordu. Amerikalıların tek bir 

tabletteki bilgileri yayınlamak için bir yıldan fazla zamana ihtiyacı vardı. İzleyerek yüzlerce, 

belki de binlerce yıl geçirebiliriz." 

 

Daha sonra iki metre yüksekliğinde bir kristalin ortaya çıktığı farklı bir odaya götürüldüm. 

Mükemmel bir şekilde oyulmuş, ucu birkaç yüzü olan bir piramit şeklindeydi. Kristal o kadar 

saftı ki neredeyse içinden arkasındaki taş duvarı görebiliyordum. 
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Şaşkınlığımı üzerimden attıktan sonra sorgulayan gözlerle bana bakan Cezar'a baktım ve 

gülümsedim. 

 

"Bu keşfi bilerek sona bıraktım. Bilmelisin ki kristali ben de bilmiyordum. Onu diğer 

makineye bağladıktan sonra benzersiz bir uzay-zaman bozulması aktif hale geldi." 

 

 

 

 

"Bu sizi zamanda, geleceğe ya da geçmişe yansıtabilen bir cihaz. Yansıtılan sizin bilincinizdir, 

bedeniniz değil, bedeniniz burada kalır. O zaman diliminde hareket edemez ya da kişisel 

olarak bütünleşemezsiniz". 

 

Sertçe yutkundum. Gergin bir şekilde, uzun zamandır aklımda olan ama kendime bir cevap 

verebilecek kadar kanıtım olsa bile sormaya cesaret edemediğim soruyu nihayet sordum. 

 

"Söyleyin bana, tüm bunları inşa edenler... uzaydan mı geldiler?" 

 

Birkaç dakika boyunca her ikisi de sessiz kaldı. Her şey zaman içinde donmuş gibiydi. Sonra 

Cezar gözlerimin içine bakarak net bir şekilde cevap verdi. 

 

"Sana onların insanlığa yardım etmeyi çok isteyen çok gelişmiş bir uygarlık olduğunu 

söyleyebilirim. Her neyse, o eski zamanlarda gezegenimizin nüfusu günümüzdekinden çok 

farklıydı ve gezegenin jeolojik yapısı da çok farklıydı. O zamanlar sorun tamamen farklı bir 

şekilde ele alınıyordu." 

 

"Onlar bilinmeyen bir güneş sisteminden mi geldiler? Modern Hükümet ile işbirliği yapanlar 

onlar mı?" 
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"Hayır, uzaktan bile değil. Amerikalıların bir tür anlaşma yaptığı dünya dışı uygarlıklarla 

aralarındaki fark, homo sapiens ile homo erectus arasındaki farkla hemen hemen aynı. Daha 

da endişe verici olan şey ise bizim galaksimizden değil, çok uzak bir galaksiden geliyor 

olmaları." 

 

"Bir dakika," dedim aceleyle. "Bütün bunları nereden biliyorsun? Kökenleri ya da veçheleri 

hakkında hiçbir kanıt bırakmadıklarını biliyordum." 

 

"Doğru; ama bu arada biz de bu cihazı keşfettik." dedi Cezar, üzerine yarı şeffaf bir silindir 

yerleştirilmiş kaideyi göstererek. 

 

Şaşırmıştım ve hiçbir şey anlayamıyordum. 

 

"Tamam ama... Bunun projeksiyon odasındaki büyük silindirin bir kopyası olduğunu 

biliyorum." 

 

"Bu doğru. İki yıl önce projeksiyon odasındaki devasa silindirin amacını bilmiyorduk. Ama bu 

bizim boyumuz için yapılmış. Buna bir zaman yolculuğu makinesi diyelim". 

 

"Sana çok ileri bir teknolojiye dayanan bu cihaz yardımıyla gerçekleştirdiğim bazı zaman 

projeksiyonlarından bahsedeceğim. 

 

İSA YILLARI 
 

"Onu (İsa'yı) kalabalıkla konuşurken gördüm, genellikle insanların önünde durmayı ve herkesi 

görmeyi tercih ederdi, özellikle de çok sayıda insan varken. Çok etkileyici bir izlenim 

bırakıyordu, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Kutsal Kitap'ta anlatılanlar onun 

tezahür etme şeklinin sadece soluk bir görüntüsüdür. Bildiğim kadarıyla, ne tavrı ne de 

insanlar üzerinde yaydığı olağanüstü radyasyon asla tarif edilmedi. 

 

Bir insan olarak İsa uzun boylu değildi. Boyunun 1.70 metreden uzun olduğunu sanmıyorum 

ve bu yüzden çoğu zaman kalabalığın içinde görünmezdi. Tüm mütevazı insanlar gibi o da 

ayak bileklerine kadar inen, oldukça kaba bir kumaştan yapılmış çok uzun bir gömlek 

giyiyordu. Göğsüne kadar açıktı ve bazen aynı malzemeden bir kuşakla beline bağlanıyordu. 

Kolları çok genişti ve bileklerinin biraz üzerindeydi. Bazen altına daha ince ve beyaz bir 

gömlek daha giyiyordu. Koyu kahverengi saçları omuzlarına dökülüyordu ve sakal bırakmıştı. 

 

Ayrıca kiliselerdeki İsa tasvirlerine benzemediğini de fark ettim. Bedeni çok dinç değildi ama 

oldukça inceydi. Burnu burun deliklerine doğru daha genişti. Yüksek alnı ve iyi 

şekillendirilmiş kaşları hemen fark ediliyordu. Ama en etkileyici olanı gözleriydi. Onunla 

konuşmak için yaklaşan herkes için varlığının olağanüstü mıknatısıydılar diyebilirim. 

 

Nadiren konuşurdu ama çok kısa ve özlü bir şekilde. 

Diğerlerinin arasında, ekici meseline tanık oldum. Aslında İsa bu konuda daha fazla ve hatta 

iki aşamada konuştu. Bu benzetmeyi anlatmak için hangi koşullardan esinlendiğini söylememi 
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ister misin?" 

 

Hemen başımı salladım.  

 

"Soylu olduğunu tahmin ettiğim bir kadın ona gelmişti. Oğullarından birinin kraliyet 

sarayındaki konumundan yararlanarak pek çok kötülük yaptığından ve zavallı kadının bu 

yüzden neredeyse her zaman acı çektiğinden yakınıyordu. Sadece kızı ona yardım ediyor ve 

yanında kalıyordu ama o da inançlı biri değildi. Kadın nerede yanlış yaptığını anlayamıyordu, 

çünkü tapınağı ziyaret ediyor, kurbanlar getiriyor ve oğulları için dua ediyordu, ama onlar çok 

düzensiz bir yaşam sürüyorlardı. İsa'nın o kadına uzun bir süre sessizce baktığını gördüm. 

Sonra ona oğullarından biriyle ya da en azından kızıyla gelip gelmediğini sordu. Kadın 

kimseye haber vermeden tek başına gelmişti. 

 

Sonra İsa ona öğüt vermeye başladı ve dualarının ailesinde neredeyse her gün yaşanan şiddetli 

kavgalardan daha değerli olduğunu ve bunları bırakmasının daha iyi olacağını söyledi. Kadın 

bu konuda hiçbir şey söylemediği için ona sıkıntılı bir şekilde baktı ve sonra ağlamaya 

başladı. Karşısındaki kişinin hayal ettiğinden çok daha fazlası olduğunu anladı. Daha sonra bir 

işaret yaptı ve bir hizmetkâr gelip kadının hediyesi olarak bir çuval un ve bir çuval yiyecek 

getirdi. Bunun, İsa'da ekici benzetmesini anlatma dürtüsünü tetikleyen ilahi esin anı olduğuna 

inanıyorum. Önce un çuvalına baktığını gördüm, sonra da bakışlarından konuşmaya hazır 

olduğunu anladım. Hikâyenin gidişatını zaten bildiğini anladım. Meseli anlatmaya başladı, 

ama çok geçmeden at sırtında bir grup Romalı asker geldi. İsa'nın onların liderini tanıdığını 

anladım. Konuşmak için kalabalığın arasından çekildiler ve Romalı'nın İsa'ya mühürlü bazı 

kâğıtlar gösterdiğini gördüm. Hava çoktan karardığı için insanlar dağılmaya başladılar ve 

İsa'nın geri dönüp mesele devam etmesini beklemediler. 

 

Ancak çok sonra, sanırım iki ya da üç hafta sonra ve tamamen farklı bir yerde, sadece 

kendisine yakın olanlar ve birkaç kişi daha varken, başladığı ve devam etmesi istenen o 

benzetme hatırlatıldı. 

 

İsa ne söylemek istediğini çok iyi bildiğini ve bunun çok kişi için değil, az kişi için olduğunu 

söyledi. İnsanların kendisinin geri dönüp hikâyeye devam etmesini beklemeden dağılıp 

gittiğini de ekledi. Bu onları hikayenin gizli ama değerli içeriğinden yoksun bıraktı. Bir 

bakıma, o anda yaşananların tıpkı meselinde anlatmak üzere olduğu şeylere benzediğinin 

altını çizdi. 

 

O anlarda kimse konuşmadı ve o şekilde duran varlığı o kadar görkemli ve ağırbaşlıydı ki, 

orada bulunan herkesin başlarını eğip yere baktığını gördüm. Bu olağanüstü etkiyi İsa'nın 

insanlarla konuştuğu birkaç kez ve özellikle de Kudüs'e girişinden sonra büyük tapınağın 

merdivenlerinde verdiği unutulmaz vaaz sırasında fark ettim. 

 

Aslında o zamanlar işler daha karmaşıktı. İsa'nın kente girişi dört gün sürmüştü, çünkü Kutsal 

Kitap'ta anlatılmayan birçok olay meydana gelmişti. 

 

Bu konulardan bazıları hakkında konuşmak çok hassas. Sana anlatmaya çalıştığım şey, belli 

bir zamanda uygun koşulların oluştuğu ve bir grup insanın İsa'dan ölümden sonra ne olacağı 



www.kosulsuz-sevgi.com 

hakkında konuşmasını istediğidir. O anlarda İsa tapınağın merdivenlerinden iniyordu. Yanında 

iki genç kadın ve başlıca öğrencilerinden dördü vardı. Durduğunu ve birkaç kişinin durduğu 

yerde biraz sağa döndüğünü gördüm. 

 

Sonra birkaç tuhaf şey oldu. 

 

Olayların bu bölümü hiçbir metinde anlatılmamış ya da hatırlanmamıştır. Görünüşe göre 

zamanın garip bir 'unutuşu' orada bulunanların üzerini örtmüştür. İsa'nın aniden sağa, küçük 

bir insan grubuna doğru baktığını gördüm. O grubun içinden tuhaf bir adam çıktı. Sarı saçlı ve 

çok ihmalkâr görünen bir adamdı bu. Çok duygusal ve kendinden emin görünmüyordu, sürekli 

yanlarına bakıyordu. 

 

İsa ona doğru birkaç adım attı ve beni de hayrete düşüren birkaç söz söyledi: Adama 'yapmak 

istediği şeyi yapmak için doğru zamanı seçmediğini' ve 'kendisini gönderenlerin anlayacağını' 

söyledi. Ardından şaşırtıcı bir şey daha ekledi ve adama hemen geldiği yere dönmesini, çünkü 

bir aksaklık olduğunu ve büyük bir tehlike altında olduğunu söyledi. Adam birkaç dakika 

İsa'nın gözlerinin içine baktı; sonra aniden yumuşar gibi oldu ve kasılmalar geçirdi. Kısık bir 

sesle, duyamadığım birkaç kelime konuştular. 

 

Hemen ardından İsa insanların arasından çekildi ve sonra aynı anda hâlâ açıklayamadığım iki 

şey oldu. Kısa, tehditkâr ve çok güçlü bir kükreme tüm yerleşim yerinden duyuldu; ve hemen 

ardından birçok insan tapınağın önünde, merdivenlerin dibinde toplanmaya başladı ve ısrarla 

İsa'nın kendileriyle konuşmasını istediler. 

 

Cezar'a "İsa'nın tepede öğrencileriyle konuşmasını anlatmayı bitirmedin" diye sordum. 

 

"Haklısın ama sana önce durum hakkında genel bir bilgi ve bazı somut gerçekler vermek 

istedim. Sana anlatacak çok şey var, bu yüzden sadece bazı hususları belirteceğim. Tüm 

bunlar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Amerikalılar Vatikan'la temasa geçilmesine ve 

sadece İsa'nın hayatını içeren raporları görmelerine karar verdiler. Vatikan'ın bu bilgileri 

tamamen görmezden gelebileceğini düşündük çünkü ortada somut bir kanıt yoktu, sadece bazı 

yazılı raporlar vardı. 

 

Amerikalılar, Papa'nın Romanya'daki ilk keşiften zaten haberdar olduğunu göz önünde 

bulundurarak, bu aygıtın tanığı olarak iki ya da üç kardinalin bunu kabul etmesine karar 

verdiler. Bizim için sürpriz olan Vatikan'ın özel bir kurye aracılığıyla bu konuları uzun 

yıllardır bildiklerini söylemesiydi. Hatta raporları doğrulamak için Amerikalılara İsa'nın 

hayatının bir özetini bile sundular. Görüşmeler için Vatikan'dan bazı temsilciler gönderildi. 

Dönüşlerinde General, Vatikan belgelerini gördüğünü ve bunların bizim ortaya 

çıkardıklarımızı doğruladığını itiraf etti. 

 

Cezar kaldığı yerden devam etti. 

 

"Tepedeki ilk toplantı hakkında sana söylemediğim şey, İsa'nın yanında üç kadının da 

olduğuydu ve bu kadınlardan birinin kim olduğunu tam olarak biliyordum. Bunun çok 

tartışmalı bir konu olacağını biliyorum ve eminim ki Vatikan kayıtları ve bu bilgi Hıristiyan 
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kilisesinde büyük sorunlara ve hasara neden olacaktır. 

 

Her şey en başından beri bilinçli olarak yanlış bir şekilde sunuldu ve son zamanlarda bazı 

kanıtlar keşfedilmiş olsa da yazılı kanıtların çoğu yok edildi. Tarihsel gerçek, en azından bu 

bakış açısından tamamen farklıdır. 

 

Ne yazık ki bu, bir kez değiştirildiğinde Hıristiyan kilisesine büyük zarar vermeden bir daha 

değiştirilemeyecek olan temel bir yöndür. 

 

İsa'nın yaşamıyla ilgili çok az kişinin bildiği ve çok daha azının kanıtlayabildiği temel bir 

gerçekten söz ediyorum. Bu olay İsa'nın çarmıha gerilmesinden kısa bir süre sonra 

gerçekleşmiştir. 

 

Örneğin, sırtındaki tahta kütüğü birçok insanın çarmıha gerildiği tepeye taşıması için kimse 

ona yardım etmedi. Tepenin dibinde bir kadın ve bir erkek bunu yapmaya çalıştı, ancak 

acımasızca uzaklaştırıldılar. 

 

Dahası, başlangıçta çarmıha gerilmesine giden yolda çok fazla insan yoktu. İsa'yı öldürmeye 

çalıştıkları doğrudur ve burada Romalı askerlerin müdahalesi övgüye değerdir. Ancak 

kalabalığın çılgınlığı, askerlerden birinin kafasına isabet eden bir taşla neredeyse ölmesinden 

sonra başladı. Birkaç dakika içinde bir çılgınlık yaşandı. Çok fazla toz vardı ve sonra İsa, 

taşıdığı kütüğün ağırlığıyla baş aşağı dizlerinin üzerine düştü. At sırtında birkaç asker geldi ve 

düzeni bir dereceye kadar yeniden sağladı. Yolun her iki tarafında duranlar hem İsa'ya hem de 

askerlere taş ve başka nesneler fırlatıyorlardı. Birçok adam dövüldü ve yaralandı. Ancak 

çarmıha gerildikten sonra ortalık biraz sakinleşmeye başladı. 

 

Bildiğim kadarıyla, İsa'nın çarmıhtaki ölümünden sonraki olaylarla ilgili, yaklaşık bir anlatım 

bile yoktur. Genel olarak, metinler sadece olguları ve karakterleri tanımlamışlardır - bunların 

çoğu İncillerde bahsedilenlerle tam olarak örtüşmemektedir - ancak o kısa aralıkta meydana 

gelen diğer çok önemli olayları değil. 

 

İtiraf etmeliyim ki, o anlarda meydana gelen olaylar gerçekten ürkütücüydü ve günümüz 

toplumunun anlayış ve bilgilerini sarsacak nitelikteydi. Bu olaya tanık olanlar, tanık oldukları 

şeyi açıklamak için hiçbir kelime bulamadılar. 

 

İsa'nın çarmıhtan indirilmesinden kısa bir süre sonra alacakaranlıktı. Gökyüzünde çok hızlı bir 

şekilde toplanan ve tepenin üzerinde yoğunlaşan çok koyu bulutların çok alçaldığını ve 

insanların başlarının sadece birkaç düzine metre üzerinde olduğunu gördüm. Ayrıca 

diğerlerinden daha yüksek olan şimşekler ve tehdit edici fırtınalar gördüm. 

 

Daha sonra korkunç bir depremin işaretlerini gördüm ve o insanların neden panik içinde, 

görünürde hiçbir amaçları olmadan koştuklarını anladım. Bazıları çarmıha gerilmiş adamlarla 

birlikte yere yığıldı. Karşı tarafta, küçük tepeyi neredeyse tabanının üçte birinden koparan ve 

düz bir duvar gibi görünmesini sağlayan büyük bir toprak kayması meydana geldi. 

 

Depremin neden olduğu karanlıkta, şiddetli bulutların arasından yavaşça çıkan iki dev disk 
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gökyüzünde belirdi. Kenarlarında turuncu ve mavi renkli, aralıklı bazı sinyal ışıkları vardı. Bu 

ışıklar dev disklerin etrafında dönüyor gibiydi. Birkaç saniye sonra, tepenin üzerinde ve 

yakındaki kasabanın üzerinde, belirli aralıklarla devasa yoğun ışık konileri yansıtıldı ve 

altlarındaki her şeyi en küçük ayrıntısına kadar aydınlattı. 

 

Disklerden biri tepenin üzerinde kalırken diğeri yavaşça kasabaya doğru yöneldi. İlk başta 

adamların nasıl felç olmuş bir halde iki cisme baktıklarını gördüm. Sonra çığlık atmaya 

başladılar; yüzlerindeki ifadeye ve elleriyle kulaklarını kapattıklarına bakılırsa, iki disk dev 

ışık konilerinin projeksiyonuyla aynı anda korkunç sesler çıkarıyordu. 

 

Zihnimi dolduran anılardan çabucak kurtuldum ve Cezar'a, çok ilgili bir şekilde, İsa'nın 

hayatında Hıristiyan kilisesi tarafından sunulmayan o ultra gizli unsurun ne olduğunu bana 

anlatmasını istedim. 

 

"O dönemde, gelişmekte olan Hıristiyan kilisesinin yönetimi anlamına gelebilecek resmi bir 

toplantıya tanık oldum. Birkaç gün süren bu konseyde yaşananlar arasında, kadınlara yönelik 

kısıtlayıcı bakış açısını savunan ve hatta onları suçlayanlar ile gelenekleri sürdürmek 

isteyenler arasındaki rekabetin oldukça sıkı olduğunu söylemeye değer. Her zamanki gibi bu 

bir manipülasyon süreciydi. İsa'nın ruhsal misyonunun önemli yıllarını neredeyse tüm 

ayrıntılarıyla gördüm ve sana şunu söyleyebilirim ki o hiçbir zaman kadınlar hakkında bugün 

Hıristiyan kilisesinin yaptığı gibi vaaz vermedi - tam tersine." 

 

Cezar'ın çok ciddi ve aynı zamanda çok kararlı olduğunu fark ettim. 

 

"İsa'yı o tepede öğrencilerinin arasında ilk gördüğümde, üç kadından biri O'nun yanındaydı. 

Özel bir kişiliği ve ışıltısı vardı. İçlerinde en genç ve en güzel olanıydı. Sezgisel olarak onun 

İncil'de Mecdelli Meryem (Mary Magdalene) olarak adlandırılan kişi olduğunu biliyordum. 

Ve aynı zamanda, nedensel bağlantıların ince iplikleri arasında, onunla Mesih arasında çok 

güçlü bir bağlantı olduğunu fark ettim. Ayrıca bazı havarilerin bu ilişkiye tam olarak 

katılmadıklarını, çünkü bir şekilde kendilerini bir kenara bırakılmış hissettiklerini de 

algıladım. Sadece iki tanesi bu görüşü paylaşmıyordu ki bu da şüphesiz gerçekliğin boş bir 

algısından kaynaklanıyordu. Diğer projeksiyonlardan ya da akaşik 'geri sarımlardan' İsa ve 

Mecdelli Meryem'in neredeyse her zaman birlikte olduklarını öğrenme şansım oldu. Sadece 

Mesih kalabalıklara ya da özel olarak insanlara konuştuğunda birlikte değillerdi. Ama 

akşamları sık sık baş başa kaldıklarını gördüm, sadece ikisi. Genellikle İsa'dan inisiyasyon 

alan ilk kişi Mecdelli Meryem'di ve hem havarilerin hem de İsa'nın takipçilerinin birçoğunun, 

özellikle de ellerinin altında su bulunan nehir kıyılarında, belirli arınma ve beden sağlığını 

koruma yöntemleri uyguladıklarını görmek beni hayrete düşürmüştü. Mecdelli Meryem'in bu 

basit yöntemlerde insanlara rehberlik ettiğini ve İsa başkalarıyla meşgulken pek çok kişinin 

yardım istemek için ona geldiğini sık sık gördüm. Bunların Hıristiyan kilisesinin savunduğu 

şeylerle ciddi şekilde çelişen radikal yönler olduğunu biliyorum, ancak yine de saf tarihsel 

gerçeği temsil ettikleri için cesurca desteklenmelidirler." 

 

Cezar'ın bana söyledikleri karşısında hayrete düşmüş olsam da, aynı zamanda gerçeğin 

zihnimde bir reddedişe yol açmamış olmasından dolayı da mutluydum. Aksine, insan ruhunun 

bu şekilde yeniden bir bütün haline geldiği düşüncesiyle bir tür rahatlama ve içsel özgürlük 
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hissettim. Öte yandan, günümüzde bu gerçeğin kabul edilme ve gereğince anlaşılma şansının 

çok az olduğunun da farkındaydım. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde tehdit, ceza ve 

lanetleme hendekleri insanların zihinlerinde çok derin kazılmış durumda. Bununla birlikte, 

kişisel seçim esastır ve bu nedenle gerçeğin tamamen bilinmesi esastır. Doğru muhakeme, 

ruhsal sağduyu ve saf inanç, bence, fanatizmin veya kavramsal kalın kafalılığın zorlu engelleri 

tarafından durdurulmamak için uygun seçimler yapmada modern insana çok yardımcı 

olabilecek erdemlerdir. 

 

"Cezar sözlerine şöyle devam etti: "O grubun yanına yaklaştığımda İsa yavaşça gözlerini bana 

doğru kaldırdı ve yukarı baktı. "Elbette bu sadece benim bilincimdi, ama O benim süptil 

varlığımı hissetti ve buna göre tepki verdi. Diğerleriyle konuşmaya devam etse de, aynı anda 

zihnimde O'nun sesini duydum ve bana orada olmamın çok iyi olduğunu ve gelecekteki 

araştırmalarımın, anlama gücüne sahip olanlara büyük ölçüde yardımcı olacak karmaşık bir 

ardışık nedensellikler zinciri yaratacağını açıkça söyledi. Bu benim için bile olağanüstü bir 

deneyimdi. O dönemdeki zaman projeksiyonlarımda kavrayamadığım tek an 'Başkalaşım' 

anıydı. Bu da daha önce bahsettiğim ama üstesinden gelemediğim türden bir zaman 

engellemesiydi." 

 

Cezar aniden sustu. Hâlâ anlatılacak çok şey olmasına rağmen, şu anda bana daha fazlasını 

anlatmamayı tercih ettiğini hissettim. Hikâyenin unsurlarının doğru bir şekilde özümsenmesini 

mümkün kılmak için her zaman belirli bir adım adım yaklaşımın gerekli olduğunu biliyordum. 

Üstelik yola çıkma vaktimiz yaklaşmıştı ve henüz uyumamıştık. Yorgunduk ama yine de 

zaman yolculuğu hissini kendim için denemeyi ve gizemli donanımla bağlantı kurmayı çok 

istiyordum. 

 

Cezar'ın hafifçe gülümsediğini gördüm. 

 

"Sana bu çok özel deneyimi teklif edeceğimi söylemiştim. Ancak şu anki durumunda bunu 

başaramama ihtimalin var. Bakalım - bu sadece sana bağlı," diye ekledi ve bana silindirin 

platformuna oturmamı işaret etti. 

 

DÜŞÜNCELERİM 

 

Burada gösterdiklerim bulduğum araştırmaların sadece küçük bir kısmıdır, diğerlerini 

tartışmak büyük bir solucan kutusu açmak anlamına gelecektir. Burada açıklayamadığım 

teyitlerin çoğu eski metinlerde, tabletlerde, parşömenlerde ve çizimlerde yer almaktadır. 

 

Bu bilgilerle ilgili diğer kitaplarda daha fazla, daha büyük şeyler ortaya çıktı. Çoğu insanın 

sindiremeyeceği ya da inanamayacağı, ancak geçmişimiz ve tarihimizle ilgili derin bir 

araştırma yapıldığında mutlak bir anlam ifade edecek şeyler. 

 

Bize öğretilen tarihin bu kadar yoğun olmasının ve özellikle Sümerler hakkında hiç 

konuşulmamasının çok iyi nedenleri vardır. 

 

+++++ 
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Bir düşünce dizisi sunmak istiyorum... 

 

Son yüz yılda tüm dillerin kelime hazinesi hızla büyüdü. Dünya ilerledikçe birçok yeni sözcük 

yaratmak zorunda kaldık. 

 

Kutsal Kitap yazıldığında kelime dağarcığı şimdikinden çok daha küçüktü. Tanık oldukları 

şeyleri anlatacak sözcükler yoktu, çünkü bu sözcükler ve bu sözcükleri anlayacak anlayış 

mevcut değildi. 

 

Sözcüklerin ne anlama geldiğini gerçekten anlamak için şu anda sahip olduğumuz sözcükleri 

değil, o zaman sahip oldukları sözcükleri kullanarak düşünmeniz gerekir. Resimlerin o 

dönemdeki insanların anlayacağı şekilde aktarılması gerekiyordu. 

 

Benim için en çarpıcı şey, diğer dini kitapların hepsinin benzer şeylerden bahsetmesi, ancak 

gördüklerini anlatmak için o dilin, o zamanın kelimelerini kullanmaları. Bu metinler 

arasındaki benzerlikler dikkat çekici. 

 

Bu çağın insanları eski sözcükleri gerçek anlamlarından farklı bir şekilde yorumlamaya 

çalışıyorlar. Örnek olarak trompet ve uçan savaş arabası, gerçek anlamlarıyla değil, o 

zamanlar sahip oldukları tek sözcükleri kullanarak nesnelerin yorumlanmasıdır. O zamanlar 

havada uçan bir aracı açıklamak için uçak, UFO, helikopter vb. kelimeler yoktu, bu yüzden 

gördüklerini açıklamak için o zamanlar bildikleri tek kelimeyi kullanabilirlerdi; uçan bir savaş 

arabası. 

 

Notlar 

 

Bu döküman ile ilgili kitaplar:   

 

Transylvanian Sunrise - Radu Cinamar  

Mystery of Egypt: The first tunnel - Radu Cinamar  

Where do we come from by Dr. Ernst Muldashev 
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