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EZOOSMOS 
 

Kitap I  
 
Gizli gerçeklik, insanların yaşamlarında her gün mevcuttur. Onun sırlarını algılamak, 
sadece bu dünyada yaşama deneyimi kazanmasına yardımcı olmaz, aynı zamanda 
insanın kendi kendini sorgulamasında da bir adım atmasına yardımcı olur... Çok sayıda 
sözde insan hastalığı, ani depresyonlar, intihar girişimleri, kazalar, cinayetler gizli 
kuvvetlerin faaliyetinin sonucudur. Geçmişte, onlara aktif olarak karşı çıkan, insanları 
gerçekliğin diğer tarafından savunanlar vardı. İyi ve Kötünün terazisi insanın 
ellerindedir. Ezoosmos her şeyi belirler. 
 
"Yerçekimi alanları gibi kavramlara aşina mısın?" Sensei (İgor Mihayloviç), Andrew'a 
sordu. 
 
“Bu alanların özellikleri, modern insanlık tarafından kapsamlı şekilde incelenmekten 
uzaktır. Yine de, yerçekimi alanları muazzam hızlar ile karakterize edilir. Hızlarını ışık 
hızıyla karşılaştırırsak, bu, en güncel gök roketinin hızıyla eski, çelimsiz bir 
kaplumbağanın hızını karşılaştırmakla aynı olur. Yerçekimi alanları için aslında hiçbir 
mesafe kavramı yoktur, bunun yerine anlık aktarım kavramı vardır. Ve tam olarak 
temel öğesi Po parçacığı olan genel yerçekimi alanı sayesinde, burnunuzun ucundaki 
her atom, güneşin, diğer gezegenlerin ve yıldızların her atomuyla ve hatta dediğiniz 
gibi, uzak galakside yaşayan bir mikrobun her bir atomu ile bağlantılıdır. 
Görüyorsunuz, madde, enerjisinin dönüşümü nedeniyle sürekli değişen devasa bir 
organizmadır…” 
 
"Örneğin, kafamızda da doğum anından itibaren parıldayarak adeta kendi galaksilerini 
oluşturan milyarlarca sinir hücresi var. Bir insanın beyninde her saniye yaklaşık yüz 
bin kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Ve buna bir mikro-yaratık konumundan bakarsak, 
bu hücrelerden birinde "yaşayan" bir kuark, çünkü bu küçük yaratık için beyin de 
açıklanamaz, bilinemez bir sonsuzluk gibi görünecektir. Bu normal... Zihnimiz çok 
sınırlı. Bundan başka, onun bencilliği, küresel evrimin “merkezi” olduğuna dair 
özgüveni ve “karşı konulmaz” bedensel görünümüyle hayvan doğası bizi asla rahat 
bırakmıyor. Oysa, böyle muazzam bir organizma için gerçekte neyiz? Sadece uzun 
zaman önce soyu tükenmiş yıldızların tozu." 
 
"Hangi anlamda?" Svat bunu anlamadı. 
"Direkt anlamında" Sensei yanıtladı. "Organizmanızın gerçekte ne olduğunu hiç 
düşündünüz mü?" 
 
"Daha derine inmelisin," dedi Sensei dostça. "Gerçekte, ortalama olarak %65 
oksijen, %18 karbon, %10 hidrojen, %3 nitrojen ve diğer her şeyin %1'inden oluşan 
belirli bir kimyasal elementler kümesidir." 
"Peki ya kemikler?" 
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"Kemikler aynı zamanda salt kimyadır, mineral tuzların orijinal "deposu"dur. 
Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve yaklaşık otuz diğer mikro elementten yapılırlar. Ve 
elbette, kötü şöhretli Н2О, su var. Şimdi, galaksimizdeki yıldızların neyden yapıldığını 
bir düşünün. Elbette aynı kimyasal elementlerden yapılmışlardır, en yaygın olanları 
hidrojen ve  
 
helyumdur... Daha önce de söylediğim gibi, maddenin toplam kütlesi vardır. Belirli 
kuvvetler, kümeler ve kombinasyonlar vasıtasıyla çeşitli maddi nesnelere dönüştürülür. 
Örneğin, yeni nesil yıldızlar, yoğunlaşma aracılığı ile yıldızlararası gazdan kalıcı 
olarak yaratılır ve gezegenler tozdan, yani o gazda bulunan aynı kimyasal elementler 
grubundan oluşur. Yıldızların ışığı ne ile sürdürülür? Karbon, oksijen, azot, silisyum, 
demir vb. gibi ağır elementlerin sentezlenme işlemi sırasında çekirdeklerinde nükleer 
enerjinin boşalması ile. Ve bir yıldızın ömrü sona erdiğinde, yıldız, maddesinin büyük 
bir kısmını yıldızlararası uzaya geri vererek, onu ağır elementlerle zenginleştirir. 
Aslında neredeyse tüm kimyasal elementleri üreten süper-yeni yıldızların devasa 
patlamaları olağan bir fenomendir.” 
 
"Mendeleev’in tablosunda bulunan elementler mi?" Oleg sordu. 
 
“Bu insanlık tarafından henüz keşfedilmemiş elementler de dahil olmak üzere tam 
tabloda yer alıyor… Ve yine, boşaltılan gaz, yeni yıldız birikimleri, gezegenler ve 
gezegenlerdeki yaşam için bir yapı malzemesi haline geliyor. Böylece, örneğin Güneş 
Sistemimizi, Dünyamızı ve hepimizi oluşturan aynı maddenin, daha önce var olan 
yıldızların bileşimi için tekrar tekrar kullanıldığı ortaya çıkıyor” 
 
"Gerçekten doğru söylüyorsun," diye tekrarladı Peder John. "Bu yüzden Kutsal Kitap, 
Tanrı'nın insanı topraktan yarattığını ve ona hayat üflediğini ve insanın yaşayan bir ruh 
olduğunu söylüyor." 
 
"Kesinlikle doğru. Sonuç olarak, eğer insan prana'yı, yani yaşamsal enerji olan 
“yaşamın nefesi”ni, Hayvanı, materyali üzerinde harcarsa, böyle bir insan ne yazık ki 
toza dönüşür, hepsini bir bütün olarak alacaktır. Oysa eğer insan pranayı kendi ruhsal 
büyümesi için harcarsa, tamamen farklı bazı yasalar devreye girer - ruhsal dünyanın 
yasaları. Elbette bu, insan maddesinin daha fazla işlenmeyeceği ve dünyayı 
gübrelemek için kullanılmayacağı anlamına gelmez. Fiziksel beden, ruhsal cevherin 
olgunlaşması için yalnızca bir kabuktur ve herhangi bir madde gibi ölümlüdür. 
Bununla birlikte, eğer bu kabuğun içinde, kabuğun varoluşu sırasında düşünce 
gücünün, ruhun ve “yaşam nefesinin” bir sentezi gerçekleşirse, tamamen yeni bir 
manevi yaratık, maddenin yasalarının üzerinde etkisi olmayan sonsuzluğun Şahsiyeti 
doğar. 
 
"Gerçek anlamı ile hayat nedir?" 
 
Sensei ona dikkatle baktı ve oldukça açık bir şekilde yanıtladı, "Bu ezoozmostan - 
enerjinin içsel itici gücünden başka bir şey değil" 
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Sonra Kostya yüksek sesle muhakeme etmeye başladı, "Ama, eğer hayat sadece 
enerjinin itici gücü ise, o zaman, prensipte, akıl sahibi olanı da dahil olmak üzere, bu 
türden oldukça fazla enerji olmalıdır. Oysa, örneğin şimdiye kadar, bizimki gibi 
rasyonel yaşam gelişimi için gerekli koşullara sahip başka bir gezegen keşfetmediler 
bile. Dolayısıyla, rasyonelliğimizde gerçekten yalnızız.” 
 
"Seni "hayal kırıklığına uğratmak" zorundayım, dedi Sensei alaylı bir şekilde. 
"Bizimki gibi milyarlarca gezegen var! Ve ateşin yanında oturup gökyüzüne bakan 
zilyonlarca insan var. Ancak bu gerçekler, gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor.” 
 
"Eğer bu böyleyse, neden bizimle temas kurmuyorlar?" 
 
Sensei, "Akıllı yaşam yalnızca diğer gezegenlerde değil, kozmik uzayın kendisinde 
bile var" dedi. "Bu yaşam, oksijene ihtiyaç duyan, hava soluyan formumuzdan 
kesinlikle farklıdır. Herhangi bir yaşam için ana şey, enerji itici gücüdür, yani 
ezoosmos. Bu tür bir itici güç, örneğin termal enerji, elektromanyetik, yerçekimi 
alanlarının ve benzerlerinin enerjileri tarafından verilebilir. Ve hayat böyle bir itici güç 
tarafından oluşturulur, ama biyolojik olandan farklı bir hayat olur. Zihnimiz, akıl 
sahibi varlıkların canlı organizmalarında sadece amino asitlerin yapı taşları 
olabileceğini düşünmeye alışmıştır ve bu yüzden böyle bir inanç dışında hiçbir şeyi 
görmek ve kabul etmek istemiyoruz. Oysa amino asitleri düşünürsek, bu “tuğlalar” 
uzayın her tarafına dağılmış durumda, ama bu bir şey ifade etmiyor. Amino asitler, 
akıllı varlıkların yerleştiği bir “ev” olmaktan uzaktır. Onlar sadece "ev" şeklini 
oluşturmak için bir araya getirilecek olan "tuğlalar"dır. 
 
“Alternatif bir hayat başka türlü nasıl görünebilir?” Kostya şaşkınlıkla sordu. 
 
"Örneğin, herhangi bir gezegenin dışında, kozmik uzayda yaşayan, karşılık gelen 
zekaya sahip akıl sahibi varlıklar var. Geniş toprakları işgal ederler. Aslında akıl sahibi 
varlıkların en büyük popülasyonlarından biridir… Bunların oluştukları şeye bizim 
insan anlayışımızda madde bile denilemez. Dünyevi dili kullanırsanız, yapıları, 
"hücreleri" diyelim, küçük imbikleri, küçük silindirleri andırır. Ama bir araya 
uyuştuklarında, şekillerini değiştirirler. Bunlar izole parçacıklardır. Yapıları 
bizimkinden çok daha organize ve çok daha yüksektir... Bu canlı, doğal halinde, çok 
uzun değildir, bu "yaşına" bağlı olsa da. Boyutları birkaç milimetreden birkaç metreye 
kadar değişebilir. Böyle bir yaratık hareketsiz durumdayken, parçalanır ve dış dünya 
ile birleşir, oysa yolculuk sırasında basitçe kendini düzenler ve hepsi bu… Prensipte, 
bu yaratıklar herhangi bir gezegene gidebilirler.” 
 
"Bizimkine de mi?" Ruslan merak etti.  
 
“Doğal olarak. Onları burada çıplak gözle görmek zor olsa da. Tamamen farklı 
hızlarda hareket ettikleri için bazı modern ekipmanlara ihtiyaç duyulacaktır... Kendi 
kendilerini organize edebilirler, ayrı parçalara ayrılabilirler, ama böyle bir dağılma 
sırasında bile enerji seviyesinde var olmaya devam ederler ve gerekirse kendilerini 
yeniden bütünleştirebilirler. Paralel bir dünyaya da kolayca geçebilirler…” 
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Kostya, "Bu rasyonel varlıklar varsa, bir şekilde onların varlığını hissetmemiz 
gerekir," dedi. 
 
"Hiçbir şekilde. Hızlarından dolayı onlarla kesişemeyiz, bu nedenle onları 
hissedemeyiz de. Bununla birlikte, hareketlerini kaydetmek mümkündür. 
Atmosferimize girdikleri zaman, "hücrelerinin" izole edilmiş grupları bir araya çekilir. 
Hareketleri sırasında, etrafına bir helezon dolanmış dikdörtgen bir gövdeye benzerler. 
Helezon, manuel bir kıyma makinesindeki çubuğa benzer. O anda belki de onları 
modern cihazlarla kaydetmek mümkün olabilir, o zaman çekimler çok hızlı ve bu 
nesnelere tam olarak odaklanmış olmalıdır. Diğer yöntemlere gelince… Prensipte 
enerji boşaltmazlar. Elde ettikleri ısıyı kendileri için harcarlar. Spektrum boyunca 
termal enerji dağılımını takip edersek, bunların birikimleri de görülebilir: örneğin 
güneş ışınlarının sıcaklığı genellikle arkalarında azalır, çünkü “soğurma” işlemi 
gerçekleşir. 
 
Kostya başka bir soru sordu, "Bu yaratıklar ne aracılığı ile hareket ediyorlar?" 
 
"Yerçekimsel alanlarda kayma yoluyla. Yolculuk için yerçekimini kullanırlar. 
Hareketleri helezonların dönüşüne benzer. Atmosferimiz durumunda, sanki havayı 
döndürüyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkar, oysa gerçekte böyle değildir. Bu spiral 
hareket bizim manyetik alanlarımız ile bağlantılıdır." 
 
"Böyle bir yaratığı yakalamak mümkün mü?" Andrew, muhtemelen ilkel bir av 
içgüdüsü tarafından kışkırtılan “çılgın bir fikir” dile getirdi. 
"Yakalamak mı?" Sensei gülümsedi. "Bu, ağ olmadan ağla tarama ile bir balık 
yakalamaya çalışmakla aynı şey olurdu." 
"Neden?" 
"Çünkü o kadar kolay değil. Atomlar arası, parçacıksal hücre mesafelerimiz, bu 
yaratıkların hareketini en azından bir şekilde içimizden hissetmemiz için çok büyük. 
Biz onlar için boşluğuyuz.” 
 
"Ne demek istiyorsun?" Peder John merak etti.  
 
“En geniş anlatımda insan, daha doğrusu onun bedeni nedir? O boşluktur. İçimize 
mikrokozmosumuza bakarsak, moleküllerimizin, atomlarımızın, elektronlarımızın 
birbirlerinden çok uzak mesafelerde olduğunu görürüz. Ve bölünmelerini ne kadar 
derinlemesine incelersek, o kadar çok boşluk keşfederiz. Bir insan bedeninin içindeki 
boşluk yaklaşık %97.7'dir. Prensipte, tüm boşluğu kaldırırsak, geriye kalan insan 
mecazi anlamda iğne deliğinden geçer... O yaratıklar söz konusu olduğunda, onlarla 
temasa geçemeyiz, çünkü iki engelleyici faktör vardır: atomlar arası mesafeler ve 
zamandaki hızlanma. Daha önce de bahsettiğim gibi, onların ezoosmosları farklı bir 
frekansta çalışıyor. Bu nedenle, aslında kesişmiyoruz. Bu, modern bilim tarafından ne 
tanımlanmış ne de incelenmiş bir paralellik paradoksudur.” 
 
"Diyelim ki, örneğin, size bütün bunları anlatırken, zilyonlarca nötrino geçti veya daha 
doğrusu bedenimizden uçup geçti ve hiçbiriniz onları hissetmediniz bile. Yine de, bu 
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arada, bir nötrino beş Po parçacığından oluşur, oysa bu yaratıkların "küçük 
imbikleri"nin her biri üç Po parçacığından oluşur. Bundan başka, biz varoluşumuz 
sırasında belirli bir zaman akışı içinde belirli bir hızla hareket ederiz,” diye açıkladı 
Sensei sabırla. 
 
“Bu yaratıklar, tam olarak serbestçe hızlanabilmeleri nedeniyle her yerde bulunurlar, 
oysa bizler bu zamandan dışarı çıkamadığımız için onların yaptıklarını yapamıyoruz; 
burada sınırlıyız. Görüyorsunuz, bir transfer için… diyelim ki, astral, zihinsel ve diğer 
kabuklarımızla birlikte başka bir zamana veya başka bir paralele geçebilmemiz için 
içsel enerji potansiyelimizi hızlandırmamız gerekir. Hızlanma o seviyede 
gerçekleşmelidir ve o zaman – evet, hareket ederiz. Ama yine, nasıl hareket edeceğiz? 
Burada ortadan kaybolur ve daha hızlı bir zamanda ortaya çıkarız. Ama o dünyada 
ortaya çıksaydık, muhtemelen aynı denizlerle, gökyüzüyle, güneşle temelde benzer bir 
paralele girerdik, yine de kendimizi, frekans özellikleri nedeniyle doğal olarak 
bizimkiyle kesişmeyen tamamen farklı bir dünyada bulurduk.  Örneğin, bizim 
binamızın olduğu bir yerde çöl ya da orman olurdu.” 
 
Nikolai Andreevich, “Evet, dünya yaşam açısından düşündüğümüzden çok daha 
zengin” dedi, “ve biz bunu algılamaktan çok uzağız.” 
 
"Elbette, algılanmaktan çok uzak," diye onayladı Sensei. “İnsanlık, sadece 
anaokulundan mezun olmaya ve okulun kapısını biraz açmaya başlıyor. Bilimlerin 
gelişmeye başlamasından bu yana ne kadar zaman geçti? Transformatör ve 
elektromanyetik indüksiyon icat edildiğinden bu yana 160 yıldan biraz fazla zaman 
geçti; atom çekirdeğinin bölünmesinin üzerinden yaklaşık 60 yıl geçti; sadece 30 yıl 
önce kabarcık oluşturan hafızaya sahip bilgisayarlar ortaya çıktı... Bunların hepsi 
temel bilgiler… ve insanlığın yaşı düşünüldüğünde zaman terimleri çok az! Bunlar, 
çok yönlü dünyanın algılanmasında yalnızca ilk adımlardır… 
 
“Yaşam biçimleri gerçekten sayısız! İnsanların zamanı olursa, paralel paradoksu da 
inceleyebilirler. Onda karmaşık bir şey yok. Sadece ..... gerekli. Ayrıntılara 
girmeyelim. Uzun lafın kısası, karmaşık bir şey yok. Modern teknoloji gelişimi ile 
paralel bir dünyaya geçmek ve orada buna uygun bir zeka ile tamamen rasyonel bir 
yaşam bulmak tamamen gerçektir. Eğer yanı başımızdaysa, neden tehlikeli mikropları 
olan Mars'ta bir yerde bu yaşamı arıyoruz? Her yerde bolca hayat var. En büyük 
hesaplarda Evren yaşamın kendisidir, en kapsamlı tezahür ve çeşitlilikteki yaşamdır.” 
 
"Bu durumda, Nirvana'ya çıkış nedir?" diye sordu Stas. “Zaman döngümüzün dışında 
bir çıkış mı? Başka bir paralele çıkış mı?” 
 
"Hiç değil. O, tüm paralelliklerin, zamanın ve uzayın dışında var olandır. Maddi 
Evrenlerden çıkıştır... Daha derine bakarsak, insan formunun içindeki yaşam nedir? 
Ruhsal cevherin, maddenin yüksek moleküler kümelerinin alternatif formlarında geçici 
bir ikametgahıdır. Diyelim ki, aslında ruh olan içsel bir meyvenin olgunlaşması için bir 
kabuktur. Böyle bir zaman-mekân-sınırlı kabukta, meyve sadece bedenlerini değiştirir. 
İnsan ruhsal olarak olgunlaştığında, o basitçe ayrılır. 
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“Ruhsal açılımı deneyimleyen bir insan, kim olduğunu ve nereye geldiğini anlar. 
Evrenimiz maddi paralellerden sadece bir tanesidir. Onun içinde de bir çok paralellik 
vardır. Hepsi ilginç ve hepsi iskan edilmiş. Ve bu tamamen normal ve doğal. 
Evrendeki herhangi bir paralellik maddidir ve kendi zamanında, kendi hızıyla, kendi 
maddesiyle var olur. Oysa madde sınırlarının dışındaki ruhsal seviyeye çıkış çok daha 
önemlidir. Bu, Tanrı'nın gerçekliğine çıkıştır. Ne yazık ki anlatmak ya da daha tam 
olarak açıklamak zor, çünkü çağrışımsal algısıyla maddi zihnimiz tarafından 
kısıtlanıyoruz... Prensipte maddi dünyanın dışında çok daha ilginç şeyler var. 
 
"Her insan Tanrı'nın gerçekliğine geçebilir, çünkü o gerçekliğin bir parçası içimizdedir, 
yani ruh. Ama çelişki şu ki, insanlar maddeye çok dalmış durumdalar, bu nedenle 
yanılarak ruhun sadece bir kurgu olduğuna ve yanıltıcı beden varoluşunun anlarının 
gerçek hayat olduğuna inanıyorlar.” 
 
"Tam olarak anlamıyorum... Eğer onu tamamen hissedebiliyorsam, bu beden nasıl bir 
yanılsama olabilir?" Valera şaşkınlıkla sordu. 
 
“Bedenin yalnızca, yaşamsal enerji olan prana formunda kısa bir itici güç alan  
odaklanmış bir dalgadır. "Yaşam" dediğiniz şey, bu dalganın itici güçten sonra ortaya 
çıktığı andan, hız yarışının süresi de dahil olmak üzere, tamamen solmasına kadar 
geçen bir zaman periyodudur. Bu çok geçici bir dönemdir. Hayatının ne zaman sona 
erdiğini fark edecek zamanın bile yok. O halde asıl soru, bu yarışta hayatınızı nasıl 
kullanacağınız, size verilen içsel impalsın gücünü nasıl harcayacağınızdır?” 
 
“Ama hayatımda meydana gelen tüm olaylar bana bağlı değilse, onu rasyonel olarak 
nasıl kullanabilirim? Her gün, sürekli sorunların baskısı ile bazı yeni sıkıntılarla dolu.” 
 
“Unutma: her şey senin içinde! Siz içeriden bir kez değiştiğinizde, etrafınızdaki dünya 
da değişecektir. Maddi problemler sadece geçici bir olaydır, sizi sınamak için belirli 
bir sınavdır... Düşüncelerinizin ne kadar maddesel olduğunu, onların dikkatinizin 
gücünü nasıl kullandığını hayal bile edemezsiniz. Negatif düşüncelerinize - 
cacodemon'a (iblise) - öncelik vermeye devam ederseniz, sorunlarınızın kronikleşmesi 
tamamen sizin hatanızdır. Oysa pozitif düşüncelere öncelik verseydiniz, yani 
agathodemon (şans getiren iyi ruh) pozitif düşünce merkezinizi her gün uyarıyor 
olsaydınız, içsel dönüşümünüze ve Tanrı'nın Kendisi Gözlerinizi size çevirmiş ve size 
yardım etmeye başlamış gibi  dünyanın etrafınızda nasıl değişeceğine şaşırırdınız. 
Varolmanın tanımlanamaz içsel duyumsamalarını deneyimlerdiniz. 
 
Etrafınızdaki her şeye karşı sınırsız Sevgi içinde yaşadığınızda, bu Sevgiyi Tanrı'ya 
verdiğinizde, O'nun parçası olan ruhunuz uyanır. Ruhunuz uyandığında ilk başta 
değişecek olan siz olursunuz. Ve değiştiğiniz zaman, hiç hayal etmediğiniz fırsatlarla 
birlikte bambaşka bir gerçekliği ortaya çıkaracaksınız…” 
 
** 
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"Zaman?" Sensei başını salladı ve şöyle söyledi; “Büyük bir konuyu başlatıyorsun… 
Prensipte, zamanın oldukça göreceli bir kavram olduğunu doğru bir şekilde not ettiniz. 
Zaman hakkında hüküm vermek, önemli ölçüde bu fenomeni kimin, hangi referans 
sisteminden ve hangi amaçla gözlemlediğine bağlıdır. Gerçeklikte onun tezahürü göz 
önüne alındığında, zaman alt bölümlere ayrılabilir: 
 
1) doğrudan Allat'ın gücüne bağlı olan gerçek zaman; hatırlarsanız zaman dahil bu 
dünyadaki her şey (madde olsun, enerji olsun), size daha önce de sözünü ettiğim Allat 
sayesinde var oluyor; 
2) küresel zaman (veya mutlak zaman), Mutlak ölçeğinde maddenin ortaya 
çıkmasından tamamen ortadan kaybolmasına kadar geçen zaman periyodudur; 
3) nesnel zaman, Dünya'nın kendi ekseni ve Güneş etrafındaki dönüş zamanına, yani 
eşit zaman aralıklarında sürekli olarak tekrarlanan fiziksel süreçlere bağlı olan saniye, 
saat, ay, yıl cinsinden alışılmış zaman hesaplamamızdır; 
4) sübjektif zaman, her insan tarafından zamanın bireysel algısıdır. 
  
“Fakat bu süreçleri daha iyi kavrayabilmeniz için bu zaman kavramlarını mecazi bir 
gösterimle açıklayacağım. — Sensei adamlardan kendisine bir kutu kibrit vermelerini 
istedi ve içinden bir kibrit çıkardı. - İşte, bakın. Bu kibritin ateşin ortaya çıktığı andan 
çubuğun tamamıyla yanıp bittiği ana kadar, tüm maddesinin yok olmasına kadar bir 
süreç olduğunu varsayalım. Böylece, kibriti aldığım zaman hareket anı, onu kutuya 
taşıdığım, yakmak için güç uyguladığım zaman, kibrit yandığı zaman ve tam 
yanıncaya kadar - tüm bunlar mecazi olarak küresel ölçekte gerçek zamanın akışıdır, 
yani maddenin yaratılması ve yok edilmesi sürecinde Allat gücünün yükselişi, eylemi 
ve ortadan kalkma anı. İnsan anlayışımız için, bu zamanda şimdi yoktur, ama sadece 
geçmiş ve gelecek var. 
 
“Küresel zaman, ilk kıvılcımın parladığı andan bu kibritin tamamen yanmasına kadar 
geçen zaman hareketidir. Bu durumda, kibritin yanması sırasındaki tüm süreci, başı 
dik konumda değil, başı aşağı dönük olarak karakterize etmek daha doğru olacaktır. 
Şimdi alev hareket hızındaki farkı not edin.” 
 
Sensei kibrite vurdu, sülfürik kafa dik konumdayken bile yavaş alev hareket gösterdi 
ve hemen kafasını dik konuma getirmek için kibriti ters çevirdi. Alev yukarı doğru 
hareket ederek kibrit şaftını hızla sardı. Sensei, parmaklarını yakmamak için hemen 
ateşi söndürdü. 
 
"Bu anı durduralım," dedi gülümseyerek. "Lütfen kibritin ters pozisyonunda ateşin 
sardığı bölümlere dikkat edin." Sensei kibriti daire içine aldı. “Yani kabaca konuşursak, 
küresel ölçekte aynı süreç gerçekleşir. İlerleyen bir hızla genişleyen Evren, kaçınılmaz 
olarak küresel zamanı hızlandırır, ama gerçek zamanı hiçbir şekilde etkilemez. Modern 
fizikte zamanla ilgili bir aksiyom vardır: Her bakımdan aynı olan olaylar eşit zaman 
dilimlerinde meydana gelir. 
 
Küresel zaman, insan anlayışı için görecelidir, çünkü sürecin mantıksal 
değerlendirmesi beynin maddi yapıları aracılığıyla gerçekleşir. Sonuç olarak, mevcut 
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bilim, doğada küresel (mutlak) zamanın ölçülebileceği gerçek bir fiziksel süreç 
olmadığına inanmaktadır. Bu nedenle, zaman akışının bir referans sistem hareketinin 
hızına bağlı olduğu şeklinde bir varsayım vardır.” 
  
"Nasıl olur?" Andrew bunu anlamadı. 
 
"Daha önce de söylediğim gibi, zaman akışına ilişkin fikirler, sürecin bir referans 
sisteminin hangi noktasında gözlemlendiğine bağlıdır. Örneğin, siz bir gözlemciyken 
(yani bizim durumumuzda, referans sisteminin bir noktasısınız) bu deneysel kibritin 
dev bir boyutta, diyelim ki bir kilometre uzunluğunda olduğunu hayal edin. Ve yanma 
sürecini incelemek için bir asansöre ya da kibrite paralel olarak kurulmuş devasa bir 
kaldırma vincine yerleştiniz.” 
 
“Öyleyse, yanma sürecinin başladığını ve alevin (karşılaştırmamızda doğan Evrenin 
genişlemeye başladığını temsil eder) yukarı çıktığını hayal edin. Asansördeki 
hareketinizin hızı, yangının hareket hızına eşitse, zamanı nispeten durağan olarak 
algılarsınız. Alevden daha hızlı hareket etmeye başlarsanız, yanma süresinin 
yavaşladığı izlenimi edinirsiniz. Ve alevden daha yavaş hareket ettiğinizde zamanın 
hızlandığını görürsünüz." 
 
"Bu nasıl mümkün olabilir?!" Kostya merak etti. "Örneğin bir saniye sayacı 
kullanabiliyorsam, neden kişisel algıma güvenerek tahmin edeyim?" 
 
Saniye sayacı nedir? Saniye cinsinden zaman aralıklarını ölçen bir cihaz. Oysa, saniye 
nedir? Bu sadece göreceli bir birimdir. Bu konudaki bilimsel bilgi artışıyla birlikte 
tanımı tekrar tekrar değişti. Şu anki saniye tanımı 1967'de kabul edildi. Şimdi insanlar 
"ikinci" ismi, belirli bir uzunluğa sahip sezyum atom dalgasının belirli sayıda yayılma 
periyotlarını içeren bir zaman aralığına uyguluyorlar. Bugün itibariyle, tüm büyük SI 
birim standartlarının en doğrusu olarak kabul edilmektedir. Burada daha fazla ne 
söylenebilir?!” Sensei son cümleyi çift anlamlı olarak telaffuz etti. Bir süre sessiz kaldı 
ve ardından devam etti, “Kibrit yakma örneğimizde objektif zaman, yanma sırasında 
meydana gelen fiziksel ve kimyasal işlemlerin anıdır. Ve öznel zaman, sürecin bir 
parçasının bireysel zaman algısı anlamına gelir. 
 
“Ama, küresel zaman sürekli hızlandığından, nesnel zaman buna göre hızlanır, ancak 
insanın öznel algısı açısından nesnel zaman değişmez, yani hala günde 24 saatimiz var. 
Bu yüzden bir zaman paradoksu ile karşı karşıyayız: bir yandan zaman hızlanıyor ve 
insan bunu hissediyor. Dedikleri gibi, Cumartesi çoktan geldiğinde Pazartesi günü 
uyanmak için çok az zamanım oldu. Oysa, öte yandan fizik perspektifinden, objektif 
zaman sabit kalıyor, yani yıllar, aylar, günler, saatler, saniyeler. Ve tüm zaman olgusu, 
her şeyden önce, zamanın ve ayrıca uzayın maddenin eşzamanlı özellikleri olduğu 
gerçeğine bağlıdır. Madde olmasa, zaman da uzay da olmazdı. Bunun yanısıra, zaman 
ve uzay yerçekimi ile yakından ilişkilidir.” 
 
"Yerçekimi mi?" Nikolai Andreevich şaşkınlıkla tekrarlamak istedi.  
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"Evet. Zaman, uzay ve yerçekimi, Po parçacığının enerjisinde kendilerini ifşa 
eden Allat'ın özellikleridir. Allat, maddi dünyanın ilk ortaya çıkmasının ve 

varoluşunun nedenidir. Ve tam olarak, zamanı üreten Po parçacık enerjisinin 
ileriye doğru içsel itici gücü idi. Günümüzde zaman, muazzam bir yoğunluk altında 
muazzam bir enerji olarak tanımlanabilir... Zaman, yerçekimi ve uzay, hepsi maddi 
dünyanın doğasında var. Maddi olmayan veya ruhsal dünyada, Tanrı'nın realitesinde 
veya sınırın ötesindeki o dünyayı nasıl adlandırırsanız adlandırın, hiçbir zaman, uzay 
ve yerçekimi kavramı yoktur.” 
 
"Ama orada ne var?" Victor merak etti. 
 
“Görüyorsunuz, orada, eşiğin ötesinde ne olduğunu mantıklı bir şekilde açıklamak 
esasen imkansız. Neden? Çünkü insan beyni maddidir, olduğu sınırlıdır. Ve daha süptil 
bir maddi yapı olmasına rağmen, insanın düşünceleri de maddeyi oluşturur. Sizce 
neden manevi öğretmenler insanlara her zaman “İnanmalısın” diyorlardı? Çünkü insan 
bilinci o diğer dünyayı tam olarak algılayamaz. Eğer insan agathodemon'unu (şans 
getiren iyi ruh) açarsa, ya direnç olmadan inanabilir, ki buna saf inanç denir; ya da 
eğer insan pozitif ve negatif düşünceler arasında gidip gelirse, bunu bir hipotez olarak 
kabul edebilir veya eğer insan cacodemon (iblis) dalgasında ise ve çoklu şüpheleri 
varsa tüm bunları bir fantezi olarak düşünebilir... Yine de, orada olanı, eşiğin ötesini, 
insanın içsel seviyede hissetmesi tamamen mümkündür. Bunun için belli bir derecede 
ruhsal mükemmelliğe ulaşılması gerekir.” 
 
"Shambala da eşiğin üzerinde, zamansız uzayda mı yer alıyor?" diye sordu Stas. 
 
"Evet. Bu nedenle bizim anlayışımızda ne geçmiş ne de gelecek var.” 
 
“Dünyanın bir ayna yansıması var mı? Gerçekte gerçekten var olması durumunda, her 
iki yönde de zaman yöneliminin fiziksel bir rolünden söz etmek mümkün olacaktır. Şu 
anda maddenin ve antimaddenin varlığına dair resmi olarak keşfedilmiş kanıtlar var. 
Ve sanıyorum, zamanın ayna etkisi ispatlanırsa bir zaman makinesi de yaratmak 
mümkün olacak.” 
 
"Zaman makinesi mi?" Sensei sırıttı. "Bu varsayımların yalnızca varsayımlar olarak 
kalacağını size şimdiden temin edebilirim." 
 
"Neden?" 
 
“Çünkü maddi nesneler için bir zaman makinesi yaratmak gerçekçi değil. Ve sana 
nedenini açıklayacağım. Maddi dünyada zamanın tek vektörlü, yani maddenin ortaya 
çıktığı andan kaybolduğu ana kadar tek bir yönde akışı vardır. Görüyorsunuz, maddi 
dünya tek ve aynı zaman döngüsüne tabidir - gerçek zaman. Elbette, maddi dünya çok 
yönlüdür ve içinde birçok paralellik mevcuttur. Bununla birlikte, bu tür paralellikler 
yalnızca farklı frekanslarda, ama… tek ve aynı gerçek zamanda yer alır. Sonuç olarak, 
uzaydaki diğer paralellere gidemezsiniz. Maddi nesneler için uzayda anlık aktarım 
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mükemmel bir şekilde mümkündür. Bununla birlikte, zamanın aynı küresel anında 
yalnızca başka bir frekansa geçebilirsiniz.” 
 
"Dur, bu nasıl mümkündür?" Andrew anlamadı. "Bir uçakta dünyanın bir yerinden 
başka bir yerine yolculuk yapsak bile, zaman farkı var." 
 
"Bahsettiğin şey öznel insan zamanı ile ilgili. Bunlar sadece anlık. Onlara daha sonra 
değineceğiz... Bu arada, bir an için olduğu gibi, en büyük hesaplarda, tüm çeşitliliği ile 
maddi dünyanın ömrünün gerçek süresi bir andan başka bir şey değildir. Bizim için 
milyarlarca yıla yayılıyor, oysa gerçekte bu süre son derece sınırlı. Sonsuzluk ve 
ebediyet, gerçek tezahürlerinde yalnızca eşiğin ötesindeki tarafta, yani Tanrı'nın 
gerçekliğinde bulunur, ama maddi dünyada değil. O taraf için maddi dünya, başlangıcı 
ve sonu olan bir parıltıdır. Maddi hayat, güneşin altında yanan sıcak çöl kumunun 
üzerine düşen bir damla su ile karşılaştırılabilir. Anında ortadan kaybolduğunda, 
buharlaştığında ortaya çıkmak için pek zamanı yoktur, oysa aslında bir durumdan 
diğerine dönüşmektedir. Bununla birlikte, bu damlanın atomlarından birinin içinde 
bulunan küçük bir elektron için, örneğin damlanın kumda kaldığı anlar, “sonsuz 
Evrende” bütün bir yaşamdır. 
 
"Bu, anti-zamanın hiç var olamayacağı anlamına mı geliyor?" Nikolai Andreevich 
açıklama istedi. 
“Kesinlikle.”  
 
"Peki ya parçacıkların ve anti-parçacıkların varlığı?" 
 
“Bu, madde yasalarına karşılık geliyor. Parçacıklar ve anti-parçacıklar tek ve aynı 
zamanda var olurlar. Aynı kütlelere ve diğer fiziksel özelliklere sahiptirler. Bundan  
başka, örneğin elektrik yükü veya manyetik moment gibi bazı özelliklerinin zıt 
işaretleri vardır. Ve hepsi bu. Bilim adamlarının gelecekte keşfedecekleri fenomenler 
bile (tabii ki bu uygarlık için böyle bir geleceğin gelmesi koşuluyla) frekans değişikliği 
ile ilgili olacaktır, ama genel zamanın değil." 
 
"Tamam. Ve reenkarnasyon sürecinde bir insanın geçmiş de dahil olmak üzere 
herhangi bir dünya zamanında ortaya çıkabileceği fikrine ne dersiniz? Bu tür bir fikir, 
az önce söylediklerinizle çelişiyor gibi görünüyor." 
 
"Çelişki yok. Bu, insan paradoksunun tam olarak tüm bunlarla ilgili olmasıdır. İnsanın 
içinde bir ruh vardır, dışarıdan, Allah'ın gerçekliğinin dünyasından emdirilmiş bir ruh 
vardır ve ruh maddede sarmalanmıştır. Prensipte, ruh her anlamda tam olarak gerçek 
antimaddedir. İnsanların “antimadde” dediği diğer her şey sadece Po parçacık 
enerjisinin dönüşümleridir. İnsanın pranası (yaşam enerjisi) tükendiği ve o öldüğü 
zaman, onun ruhu kişisel damga ile birlikte maddi dünya sınırını geçer ve maddi 
olmayan dünyaya, yani zamansız uzaya girer…” 
 
"Kişisel damga nedir?" 
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"O ilginç bir şeydir. Kişisel bir damga, kesinlikle mecazi bir çağrışımdır. Yine de, 
insanın tüm yaşantısı boyunca yarattığı, tüm deneyimlerini, hafızasını ve duygularını 
içeren içsel maddesini (içeriğini) ifade eder. Ve hafıza tüm yaşamı, en başından 
sonuna kadar tüm anlarını kucaklar. İnsanın tüm yaşamı boyunca İnsan olması 
neden bu kadar önemlidir? Çünkü “burada” hem düşüncelerinizi hem de 
eylemlerinizi seçebilirsiniz, oysa “orada” sadece seçimlerinizle hak ettiğinizi 
alacaksınız. 
 
"Bu nedenle, "geçmiş" kavramı yalnızca insan anlayışında var olur, çünkü biz öznel 
olarak yargıda bulunuruz, şimdide yaşarız, oysa yaşam başlı başına ezoosmos 
tarafından, yani şimdide Po parçacık enerjisinin daimi içsel itici gücü tarafından 

donatılan anlar dizisidir. Sınırın ötesindeki dünyada geçmiş ya da gelecek 
kavramları yoktur. 
 
Ruhumuz reenkarnasyona gittiğinde, yani zamansız uzayı terk edip maddi dünyaya 
girdiğinde, kendisini ayrı tezahürlerinde bizim için geçmiş veya gelecek olarak 
anladığımız şimdinin çok seviyeli bir realitesinde bulur. Hepsi bu. Bu nedenle, ruh, 
sonraki bedenlerde enkarne olarak, insan anlayışımızda "zaman boyunca gezinebilir". 
Ama, hiçbir maddi nesne böyle bir gezinme yeteneğine sahip değildir. Maddi dünyada 
maddi nesnelerin deneyimlediği her şey, Po parçacık enerjisinin şu andaki, şimdiki 
anda dönüşümü ile bağlantılıdır.” 
 
"Bu arada, farklı ölüm türleri var," diye ekledi Sensei. "Az önce anlattığım şey, 
özellikle insan prana'yı, yani yaşam enerjisini tükettiği zaman gerçekleşir. Ve her 
insanda farklı şekilde gider. Her şey kişinin öznel zamanına bağlıdır, oysa yaşının 
hiçbir rolü yoktur. Bazı insanlar çocukluklarında pranayı tüketirler, bazıları orta yaşta, 
bazıları ise yaşlılık  
 
yıllarında. Bu gerçekten önemli değil. Asıl şey, ruhun daha sonra reenkarnasyon 
döngüsüne girmesidir. Ancak, insanın hala bol miktarda pranaya sahip olduğu, ama 
örneğin öldürüldüğü veya intihar ederek kendi canına kıydığı zaman erken ölüm 
vakaları vardır. Böyle bir durumda, ruhu astral bedenle birlikte ölü fiziksel bedenden 
ayrılır, diğer süptil kabuklar ve ayrıca harcanmamış prana kalır ve daha fazla 
reenkarnasyonu takip etmez, bunun yerine burada, bu zamanda, bu hayatta var olmaya 
başlar, ama süptil maddi seviyede, diyelim… insanların genellikle böyle bir “bireyi” 
adlandırdıkları bir “hayalet” şeklinde. Ve böyle bir yaratık, kişinin fiziksel bedende 
yaşadığından çok daha uzun bir süre, oldukça uzun bir süre boyunca böyle bir 
durumda amaçsızca dolaşabilir. Bunun nedeni, prana enerjisinin maddi bir beden 
olmadan çok yavaş harcanmasıdır. Ruh, ancak tüm prana'yı tükettiği zaman ve süptil 
bedenleri dağıldığında bu geçmek bilmeyen kabustan kurtulabilir. Bu canlının fiziksel 
bedende yaşamı boyunca biriktirdiği hisler ne olursa olsun, şimdi onları o zamandan 
çok daha keskin ve yoğun deneyimlediğini belirtmek çok önemlidir. Ve tüm “hayalet 
yaşamı” boyunca bu kişisel duygularla var olmaya mahkumdur.” 
 
“İnsanın sübjektif zaman algısına gelince, birçok bakımdan görecelidir. Neden? Her 
şeyden önce, çünkü mikro ve makro kozmostaki tüm süreçler, insan düşünceleri 
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vasıtasıyla neler olup bittiğinin değerlendirilmesi yoluyla, insan görüş açısında 
tasarlanır. Ve bir düşüncenin de algısı sınırlı olan maddi beynin içinden 
kaynaklandığını hatırlatmama izin verin. İnsanlık, yalnızca daha fazla yaşamak ve 
çevredeki dünyayı daha rahat bir şekilde kavramak amacıyla ihtiyaç duyduğu sayısız 
zaman kavramını biriktirmiştir. Oysa, tüm bu kavramlar görecelidir, takvimlerden 
başlayıp saniyeleri geleneksel hatalarıyla kesirlere bölmeye kadar. Örneğin, canlı 
yaratıkların içsel bioritmlerinin çeşitliliğini inceleyen kronobiyolojiyi ele alalım. Bu 
bilimde her organizmanın zaman kavramı da görecelidir…” 
 
"Prensipte tam olarak böyle," Nikolai Andreevich Sensei ile aynı fikirdeydi. "Bir 
insanı ele alırsak, her organı kendi frekansında, kendi titreşim aralığıyla çalışır: beyin 
dalgalarının saniyenin onda birine eşit titreşimleri, solunum döngüsü altı saniye 
uzunluğunda, ana kalp ritimleri bir saniye uzunluğunda, vb…”“Yalnızca ilk bakışta, 
her organın titreşim süreçleriyle “rastgele” olduğu görülüyor. Her organizmada, bir 
bilgisayardaki merkezi bir işlemci gibi tüm organizmanın genel işleyişini senkronize 
eden bir ana “titreşimli zaman tayin edicisi” vardır. 
 
"Oldukça doğru," Sensei başını salladı ve belirtti, "Fakat yine, tüm bu ikinci titreşimler 
de görecelidir. Dış koşullar değişirse ya da psikolojik bir etken devreye girerse, içsel 
zaman ya yavaşlayabilir ya da hızlanabilir. Daha doğrusu, ilk etapta yavaşlayan veya 
hızlanan insan ezoosmosudur ve sadece sonrasında organizmanın işleyişi buna bağlı 
olarak yavaşlar veya hızlanır. Örneğin stres durumlarında olduğu gibi.” 
 
Nikolai Andreevich belirtti, “Pavlov'un yazdığı gibi: “Merkezi sinir sisteminde zaman 
sayımı, uyarma ve kısıtlamanın değişmesine dayanır”. 
 
"Tam olarak. Dolayısıyla zaman, özellikle bir biyosistemde göreceli bir kavramdır. 
Tüm insanlar, bitkiler, hayvanlar, böcekler farklı dönemlerde yaşar ve farklı hızlarda 
yaşlanır. Daha basit olarak, her birimizin kendi prana stoku vardır, bu nedenle her 
birimizin biyolojik saati kendi hızına sahiptir. Buna bağlı olarak, zamanın içinde 
maddi nesneleri farklı algılarız.” 
 
"Kendi hızında mı?" Ruslan sordu. "Nasıl olur?" 
 
“Örneğin, iki ila dört bin yıl arasında yaşayan bir porsuk ağacı gibi bir kalıntı ağacı 
alalım. Aynen diğer uzun karaciğerli ağaçlar gibi çok yavaş büyür, ama aynı zamanda 
çok uzun yaşar. Ya da kaplumbağaları alalım. Türlerinin çoğu yüz yaşına kadar yaşar. 
Kara kaplumbağalarının tepkime hızı bizimkinden iki ila üç kat daha düşük. Onların 
yanından yürüyerek geçerseniz, yaklaşık 50 km/s hızla bir motosikletçi gibi uçtuğunuz 
izlenimine kapılırlar... Ya da sineği alalım. Onu bizimkinden tamamen farklı kendi 
zaman döngüsüne sahip bir yaratık olarak algılıyoruz. Bir sinek için bir ışık gününün 
bizim için yaklaşık olarak bir takvim ayımız kadar sürdüğü hesaplanmıştır. Onun algısı 
için inanılmaz derecede yavaş yaratıklarız. Neden? Çünkü bir sineğin yaşam hızı, bir 
insanınkinden çok daha hızlıdır. Dolayısıyla tepki hızı da çok daha yüksektir… 
Örneğin Eugene elini kaldırıp bir sineği yakalamaya çalışırken, tehdidin nereden 
geldiğini ve nereye uçmanın daha iyi ve daha güvenli olduğunu anlamak için kollarını, 
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bacaklarını ve kanatlarını ovmaya yetecek kadar zamanı olurdu. "Tembel büyük 
yaratık" sadece elini aşağı çekerken, sinek kolayca yükselir, saniyede çok sayıda kanat 
çırpması yapar ve uçup gider." 
 
Sensei, “İnsan birçok şeye muktedirdir. Hayatını yaşayan bir insan, size söylediğim 
gibi, aşırı durumlarda bunların tezahürünü gözlemleyebilmenize rağmen, içinde saklı 
olan yetenekleri pek kullanmaz. Aynı şey zamanla da ilgilidir: kişinin öznel zaman 
algısı büyük ölçüde hızlandığında, dışsal olağan zaman tam tersine yavaşlar. Çoğu 
zaman tehlikeli mesleklerle uğraşan kişiler bu tür zaman olgusu ile karşılaşırlar: 
pilotlar, yarışçılar, dublörler vb. Kendilerini özellikle aşırı koşullarda bulan bazı 
insanlar, zamanın gerçekten yavaşladığını hissederler ve durumu iyileştirmek için  kısa 
bir zaman aralığında mümkün olan her şeyi yapmayı başarırlar. 
 
Ve o özel durumdan çıktıklarında, günlük yaşamlarında yapacaklarından çok daha 
fazla işi saniyenin birkaç ondalık diliminde gerçekleştirdikleri ortaya çıkıyor.” 
 
"Böyle bir olgu nasıl açıklanabilir? İnsan böyle anlarda daha fazla prana mı harcıyor?" 
Nikolai Andreevich sordu, tahmin ederek. 
 
"Evet. Psişik enerji patlaması, insanın ezoosmosunu etkileyen güçlü bir prana 
dalgasına neden olur. Tartıştığımız durumda, ezoosmos hızlanır, bu yüzden insan 
doğal halinden çok daha fazlasını bir anda yapmayı başarır… Benzer şeyler sıradan 
insanlar tarafından acil durumlarla karşılaştıklarında yaşanır. Bu nedenle, “bir anda 
insanın gözleri önünden uçup gitti” şeklindeki ünlü söz, bir laftan ibaret değildir. 
 
“Burada, şu an bulunduğumuz zaman aralığında genel bir zaman dalgası var… Ya da 
daha net anlamak için daha iyi söylemek gerekirse, belirli bir hızda hareket eden belirli 
bir yaşam aracına biniyoruz. Biz sadece gördüğümüzü görüyoruz. Neden? Çünkü 
atomlarımız belirli bir hızda hareket eder. Birkaç kat daha hızlı çalışmaya başlarlarsa, 
bu daha erken öleceğimiz anlamına gelmez, ama şu anda gördüklerimiz ortadan 
kaybolur ve tamamen farklı bir resim veya görüntü belirir. Pek çok boyut var ve bu 
tamamen gerçekçi, hiçbir mucize yok." 
 
"Ya uzay yoluyla aktarım? Sizinle ışınlanma hakkında konuşmalarımızı hatırlıyorum, 
ama şimdiye kadar bunun gerçekte nasıl olduğunu maddi olarak hayal edemiyorum…” 
 
"Daha doğrusu, inanamıyorsun," diye gülümseme ile düzeltti Sensei, dobra dobra 
konuşarak. 
 
Doktor yüzünü buruşturdu. Sensei ile yaptığı konuşmalarda konuya bu şekilde 
yaklaşmaktan kaçındığı açıktı. 
 
Nikolai Andreevich, "Yapamadığım şey, çoğunlukla böyle bir olgunun temellerini 
anlamak," dedi ve sanki düşüncelerini toplamaya ve konuyla ilgili daha doğru bir soru 
formüle etmeye çalışıyormuş gibi utangaç bir şekilde gözlerini indirdi. 
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Ve aniden, neredeyse yanında, Sensei'nin sesinin bir ironi notası ile yankılandığını 
duydu, "Temeller mi? Temel bilgiler, kesinlikle, bilmek iyi bir şeydir. Yine de, inancı 
izlemeliler..."  
 
Nikolay Andreyeviç şaşkınlıkla döndü. Garip bir şekilde bir anda yanındaki boş 
koltukta ortaya çıkan Sensei, sanki hiçbir şey olmamış gibi orada oturuyordu. 
 
"Bu doğru," Sensei'nin sesi tekrar çınladı ama bu sefer önceki yerden duyuldu. 
Ve sadece o anda Nikolai Andreevich, aslında iki Sensei olduğunu fark etti. Biri 
karşıdaki koltukta oturuyordu, diğeri ise tamamen gerçek görünen, dedikleri gibi etten 
kemikten, Nikolai Andreevich'in yanındaki kirişte oturuyordu. 
 
"Bu nedir, hipnoz mu?" psikoterapist sersemlemiş bir şekilde aklına gelen ilk şeyi 
söyledi. 
İki Sensei aynı anda sırıttı. 
 
Daha da kötü," dedi doktorun yanındaki gülümseyerek ve alçak sesle "korkunç bir sır" 
iletti, "Bu bölünmüş bir kişilik... Psikiyatride buna nasıl diyorlar?" 
"Delilik?" dedi otomatik olarak onlardan çok uzakta olmayan şaşkın Victor, gözlerini 
ikinci Sensei'den ayırmadan.  
 
İkinci Sensei sessiz kahkahalarla titredi. Bu sırada Nikolai Andreyeviç kafa 
karışıklığını yenmeye çalışarak kafasını hafifçe sallayadı ve, ya Victor'a hitap etti ya 
da kendini ikna etmek için, "Bütün bunları kendin görsen delilik olur, ama kalabalık 
ile olunca..." dedi. 
 
Aniden duraksadı ve tekrar ikinci Sensei'ye baktı.  
"Üzülme, bu hipnoz değil", Sensei onu temin ederek ters tarafta oturuyordu.  
 “Hımm, sanki hipnozdan başka bir şey yok!" ikinci Sensei, birinci Sensei'ye hitap 
ederek kurnazca belirtti. “Görüyorsun, onlara zamanından önce bilgi verirsen sonuç ne 
olabiliyor... Hemen eski pantolonlarına uygun yeni bir kask denemeye başlıyorlar.” 
 
İlk Sensei, “klonunun” bu şekilde yorumuna gülümsedi ve Nikolai Andreevich'e 
sabırla açıklamaya başladı, “Gerçekte, her şey parlak bir şekilde basittir. Uzay 
yerçekimi ile bağlantılıdır, yerçekimi zamanla bağlantılıdır ve hepsi birlikte ayrılmaz 
bir şekilde Allat'ın işleyişi ile bağlantılıdır… Bu fenomen en sıradan temel yasalara 
dayanmaktadır…” 
 
"Sensei, sen misin?" sonra ilk Sensei'ye döndü ve ekledi, "Bu..." 
 
İkinci Sensei hakkındaki sorularını mimiklerle “belli etmeye” başladı. Tamamen ciddi 
görünmek istemesine rağmen, bunu o kadar komik bir şekilde yaptı ki, hem 
“telgrafın/mesajın” hitap ettiği birinci Sensei hem de Eugene'in hakkında soru sorduğu 
ikinci Sensei, gözlerinde yaşlarla kahkahalarla kükredi. Sessiz mesajlarının şifresinin 
çözülmediğini görünce, bunları ses için puanlamaya girişti. 
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“Sana ... dokunabilir ... miyim?" 
 
İlk Sensei, yüksek sesle bir şey söyleyemediği için başını salladı. Eugene ikinci 
Sensei'nin pazılarını dikkatle inceledi ve ikinci Sensei gülmekten kaynaklanan 
gözyaşlarını silerek, "Görüyorsun! Ve onlara en yüksek yasaları açıklamak üzereydin! 
Neden buna hazır olduklarını düşünüyorsun? Bana gelince, burada cinsel yönelim 
değişikliğinden başka bir şey görmüyorum.” 
 
İkinci Sensei umutsuzca elini salladı. Bu arada Eugene, sanki sağ eline 
güvenmiyormuş gibi sol eli ile Sensei'nin çiftinin pazılarına dokunacaktı. Ama tam o 
anda, ikinci Sensei aynen göründüğü gibi anında ortadan kayboldu, bu yüzden adamın 
avuçları pazılara dayanmak yerine sert bir şekilde havayı kesti. Eugene'in böyle ani bir 
hareketle kafası karıştı ve şaşkınlık içinde avuçlarını birleştirerek aptal aptal etrafına 
bakındı. 
 
Nikolai Andreyeviç hemen elini ikinci Sensei'nin az önce oturduğu kiriş şeridine 
koydu. 
 
"İnanmak zor, ama sıcak", doktor tanımlanamaz dik bir bakış tespit etti.  
 
"Sensei, bunu nasıl yaptın?" Andrew hayrete düşerek sordu. 
Sensei elini salladı. "Bunu unut". 
"Bunu unut" demekle neyi kastediyorsun"?! "Bunu unut" ile ne demek istiyorsun"?!  
 
Nikolai Andreevich, "Bu fenomenin dayandığı bazı yasalardan bahsediyordun" diye 
hatırlattı. 
 
"Çok doğru," diye onayladı Sensei ve daha istekli bir şekilde, "Uzay yoluyla anlık 
aktarım, insanlık için temel bir meseledir. Günümüz bilim adamlarının üzerinde kafa 
yorduğu bir hızlanmaya kesinlikle ihtiyaç yoktur. Sadece insanların ışınlanmayı nasıl 
kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için zamanın genel yasaları 
bilinmelidir ve o zaman ışınlanma örneğin aynen ışık gibi insanlar için gündelik bir 
gerçeklik haline gelecektir. Sonuçta, Edison ampulu icat ettiğinde birçok insan şok 
oldu. Ama daha sonra icadına o kadar alışıldı ki, bugünlerde bir odaya girip elektriğin 
ne olduğunu düşünmeden ışığı kolayca açıyoruz. Yine de, aslında insanlar elektriğin 
gerçekte ne olduğunu bilmiyorlar, çünkü onlara sadece genel bir fikir verildi. Bu 
gerçeğe rağmen, kendilerini bu gücün bu tezahürüne adapte ettiler, bunu başarıyla 
kullanıyorlar ve hatta genel bir bilgi ağına sahip bilgisayarlar yaratmaya başladılar. 
 
"Bu nedenle, şimdi size anlatacaklarım, tartışılan fenomenin temelini temsil eden 
gerçek zamanın yasalarıyla ilgilidir. Bu yasaları bilerek, herhangi bir çağdaş Edison 
zaman olgusunu kavrayabilir... Böylece, size daha önce de anlattığım gibi, zaman Allat 
gücünün Po parçacığına dönüşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan muazzam bir 
enerjidir, ki o da Po'nun ezoosmos'unu üretti. Zaman sadece tek bir yönde akar – 
geçmişten geleceğe. Yerçekimi ile yakından bağlantılıdır. Yerçekimi, zamanın 
genişlemesi ile birlikte genişler. Zaman neden ve sonuç ile karakterize edilir. Neden ve 
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sonuç arasında, bir uzay-zaman noktası vardır, yani şimdiki zaman. Bu nokta ne 
nedene ne de sonuca aittir. Bununla birlikte, nedenin sonuca dönüşmesi tam olarak 
onun aracılığıyla gerçekleşir. Buraya kadar anladınız mı? Pekala. Şimdi en önemli 
şeye gelelim. 
 
“Zamanın işleyişi prensibini inceleyelim. Zamanı üreten Po enerjisinin başlangıç itici 
gücünde şimdiden geleceğe, yani şimdiden sonuca bir enerji sıçraması gerçekleşti ve 
bu zamanın tek yönünü belirledi. Zamanı üreten Po parçacığı sayesinde yerçekimi 
unsurları da ortaya çıktı. Bir neden şimdiye doğru yönelir, böylece bir yerçekimi alanı 
yaratır. Ve anında Po'nun içsel itici gücü sayesinde, yani zamanı üreten Po ezoosmos 
sayesinde, şimdiden geleceğe bir sıçrama gerçekleşir. Zaman enerji hareketine 
dönüşmesinin nedeni budur. Bu işlem sırasında, madde yoğunluğuna bağlı olarak 
zaman enerjisinin sabitliği korunur. Örneğin, zaman enerjisi olmasaydı ve sonuç 
olarak yerçekimi olmasaydı, Güneşimiz uzun zaman önce yanıp sönmüş olurdu, 
yerçekimi alanları var olmazdı, atomlar elektronlarını tutamazdı vb. Daha basit bir 
ifadeyle, zamanın böyle ezoozmik tezahürü sayesinde maddenin hem içsel hem de 
dışsal alanı desteklenmektedir…” 
 
O anda, Sensei'nin çifti beklenmedik bir şekilde gruptan biraz uzakta boş bir koltukta 
belirdi. Tutumlu bir şekilde ateşe birkaç dal koydu ve sonra sanki garip bir şey 
olmuyormuş gibi Sensei'nin hikayesini tamamlamaya başladı. 
 
“Evet, ama unutmayın ki zaman, genel özelliklerinin yanı sıra her madde oluşumunda 
bir bireysellik niteliği gösterir. Her madde birleşimi sürecinin gerçekleştiğinde, 
yerçekimi sıkıştırmasının kaçınılmaz süreci vardır. Ve zamanın gücü de yavaş yavaş 
artar. Maddi dünyada, zaman ve yerçekimi, kesinlikle Po enerjisinden sonra en güçlü 
enerjiler olarak kabul edilebilir. Bu durumda, yerçekimi maddenin evrimi sürecinde 
zamanın ön-ezoozmik halidir. Yerçekimi, geçmişle ilgili olarak zamanın 
bileşenlerinden biri olarak adlandırılabilir. Bu nedenle, şimdiki zaman aslında yalnızca 
içsel itici gücü, yani ezoosmos'u oluşturan Po enerjisi tezahürünün anıdır." 
 
Eugene'in arkasında duran üçüncü Sensei'nin sesi yankılandı: "Eğriliğin zamanın 
doğasında olduğunu söylemeyi unutma," dedi. Herkes şaşkınlıkla arkasını dönerken o 
elini adamın omzuna koydu. Eugene irkildi ve yanında duran Sensei'ye dikkatle baktı. 
Tepkisini gören bu Sensei, eski dostuymuş gibi ona göz kırptı ve dostane bir tavırla 
omzuna dokundu. "Evet, evet dostum, tam olarak zamanın çarpıklığı sayesinde, tüm 
maddi şeyler yaşamlarını sürdürürken ve sonra yeni maddi biçimlere dönüşen 
enerjilere yönlendirilirken, her ilerleme gerçekleşiyor. Ezoosmos sayesinde enerji bir 
formdan başka bir forma dönüşür.” 
 
O konuşurken, Eugene, korkusunun kaynağına bakan bir ayı gibi ona yan gözle 
bakıyordu. Adam yavaşça başını çevirdi ve Sensei'nin omzunda duran eline baktı.  
 
Eugene nefes almayı bile bırakmış gibiydi. Bu arada, karanlıktan dördüncü bir 
Sensei'nin sesi yankılandı. 
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Yemek çadırının yanından kamp ateşine yaklaşıp elinde tuttuğu paketten aldığı 
bisküviyi çiğneyerek, "Pekala, burada böyle büyük bir olay oluyorsa, onlara ayrıca 
ışığın hızını anlatmalısın. O tembel kaplumbağayı daha ne kadar abartacaklar?” dedi. 
 
Dördüncü Sensei kendi şakacı karşılaştırmasına sırıttı, sonra Vano'ya yaklaştı, dostane 
bir şekilde omzuna dokundu ve ona paketten bir bisküvi verdi. Vano dikkatlice bir tane 
aldı ve şaşkınlıkla minnetle başını salladı. Ama bisküviyi bir hatıra gibi elinde tutarak 
yemeye başlamadı. Ona bakan Sensei gülmeye başladı ve hemen tıkandı. Yanında bir 
maden suyu şişesi bulamayınca Vano'nun elinden aceleyle bir fincan soğuk çay kaptı 
ve birkaç yudum aldı. 
 
"Evet, onlara ışığın hızını anlat," ikinci Sensei isteği destekledi. 
 
Üçüncü Sensei, "Bunu çok önceden bilmeleri gerekirdi," diye onayladı. “Yoksa tek tek 
çarpabilirler ama iki ile ikiyi çarpmak onlar için zaten zor bir görev… Örneğin 
1972’de frekans kuantum standartları altında ışığın boşluktaki hızının yaklaşık” 299,79 
х 106 m/s'ye eşit olduğu “büyük bir doğrulukla” olduğunu hesapladılar ve bununla 
tamamen tatmin oldular. Oysa, bu hızı fiziksel etkilerin maksimum yayılma hızı olarak 
düşünmek çok saçma! Onlara bunun gerçek olmaktan uzak olduğunu söyle.” 
 
"Eğer inanıyorsanız," ilk Sensei omuzlarını silkti. "Pekala... Işık hızını zamanla 
bağlamak gerçekten yanlış. Işık yerçekimi alanı nedeniyle yayılıyor. Fotona ivme 
kazandıran ilk itici güç, ışık hızını önemli ölçüde aşar. Işık hareketinin hızı, yalnızca 
ışığın fiziksel özellikleriyle koşullanırken, yerçekimi ışığa hız verir ve onu destekler, 
fotonları kendine doğru çeker ve böylece hızlanır ve ışığı ezoosmos'a çeker. Sürece 
zaman perspektifinden bakarsak, ışık ayrı adımlarla hareket eder, zamanın geçiş 
noktasında yavaşlar ve daha sonra hızlanır. Bu, yerçekiminin ışık hızından daha 
yüksek olduğunu kanıtlıyor. Işık, yerçekimi ve ezoosmos olmadan hareketsiz dururdu. 
Bundan başka başlangıç ışık dalgası olmaz, çünkü onun bir nedene ihtiyacı var. Ve bir 
sonuca dönüşen bir sebep, şimdiki noktayı, yani içsel zaman itici gücünü geçer. Tüm 
bu süreç, başlangıçtaki çekim gücüyle geçmişten bugüne ve daha sonra ezoosmos 
sayesinde geleceğe, yani bir etkiye doğru yönlendirilir.” 
 
Sensei bir süre sessiz kaldı ve “klon” muhatapları ortadan kayboldu. "En ilginç şey, 
modern fizikte yerçekimi etkileşimlerinin, örneğin bir yoldaki tuğlalar veya dış 
uzaydaki gezegenler gibi maddi cisimler arasındaki yerçekimi etkileşimi göz önüne 
alındığında, tüm etkili kuvvetlerin en zayıfı olarak kabul edilmesidir. İşin garibi, 
mevcut teorilerin çokluğuna rağmen, hiç kimse gerçekte yerçekiminin ne olduğunu 
anlayamadı. Gerçeği söylemek ve onlara hakkını vermek için bilim adamları, 
yerçekiminin parçacıklardan oluştuğunu tamamen teorik olarak hesapladılar ve hatta 
onlara graviton adını verdiler. Bununla birlikte, insanlık tarihinde sadece bu 
gravitondan bahsedilmemesine rağmen, fiziksel özellikleri de oldukça ayrıntılı olarak 
tanımlanmış olmasına rağmen, hiç kimse bu gravitonun ne olduğu hakkında bir fikir 
sahibi değildir. Yani graviton Po parçacığından başka bir şey değildir. Tüm Evren, 
daha önce söylediğim gibi, bu parçacıklardan oluşur. Örneğin, zaten bildiğiniz gibi, 
nötrino beş Po parçacığından oluşur ve düzenli bir beş noktalı yıldız şekline sahiptir. 
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Bu arada, Allat kendini büyük ölçüde nötrino aracılığıyla gösterdiğinden, genellikle 
çifte bir anlam taşıyan beş köşeli bir yıldız olarak tasvir edilmiştir - kadın doğası ve 
dolayısıyla Allat'ın doğası. Yine de, bu ikisi en büyük hesaplarda aynı. ” 
 
“En ilginç şey, modern fizikte yerçekimi etkileşimlerinin, örneğin bir yoldaki tuğlalar 
veya dış uzaydaki gezegenler gibi maddi cisimler arasındaki yerçekimi etkileşimi göz 
önüne alındığında, tüm hareket eden kuvvetlerin en zayıfı olarak kabul edilmesidir. 
İşin garibi, mevcut teorilerin çokluğuna rağmen, hiç kimse gerçekte yerçekiminin ne 
olduğunu anlayamadı. Gerçeği söylersek ve onlara hakkını verirsek bilim adamları, 
yerçekiminin parçacıklardan oluştuğunu tamamen teorik olarak hesapladılar ve hatta 
onlara graviton adını verdiler. Bununla birlikte, insanlık tarihinde sadece bu 
gravitondan bahsedilmemesine, fiziksel özellikleri de oldukça ayrıntılı olarak 
tanımlanmış olmasına rağmen, hiç kimse bu gravitonun ne olduğu hakkında bir fikir 
sahibi değildir.  Graviton Po parçacığından başka bir şey değildir. Tüm Evren, daha 
önce söylediğim gibi, bu parçacıklardan oluşur. Örneğin, zaten bildiğiniz gibi, nötrino 
beş Po parçacığından oluşur ve düzenli bir beş noktalı yıldız şekline sahiptir. Bu arada, 
Allat kendini büyük ölçüde nötrino aracılığıyla tezahür ettirdiği için, çoğu zaman çifte 
bir anlam taşıyan beş köşeli bir yıldız olarak tasvir edilmiştir - dişil doğası ve 
dolayısıyla Allat'ın doğası. Yine de, bu ikisi en büyük anlatımlarda aynıdır. ” 
 
“Bir dakika Sensei, “Allat kendini büyük ölçüde tezahür ettirir” ne demek?! Pek 
anlamadım," dedi Nikolai Andreevich. 
 
"Görüyorsunuz, nötrino diğer temel parçacıklardan önemli ölçüde farklıdır. Her 
şeyden önce, nötrino bir kütleye sahip olabilir veya olmayabilir. Yerçekimi alanıyla, 
manyetik veya elektromanyetik alanlarla etkileşime girebilir veya etkileşmeyebilir. 
Bundan başka, nötrino ışık hızında hareket edebilir, ama, ışığın aksine yavaşlayabilir 
ve yörüngesini değiştirebilir. Yine de, belki de modern bilim nötrinosunun "yeteneği" 
için en fantastik olan şey, sınırsız mesafelerde anında hareket edebilme yeteneğidir. 
 
"Nasıl olur?" diye sordu Eugene. 
 
"Basit. Yerçekimi alanı ile etkileşime giren nötrino, bir durumdan diğerine, örneğin bir 
parçacık durumundan kesin olarak tanımlanmış bir frekansa sahip bir enerji durumuna 
dönüşür. Bu durumda, örneğin güneş sistemimizin belirli bir noktasındaki yerçekimi 
alanını “karıştırarak/hareket ettirerek”, başka bir galaksideki yerçekimi alanının belirli 
bir noktasında karşılıklı bir çalkalanmaya neden olur. Bu nedenle, zaman harcamadan 
ve uzaydan bağımsız olarak nötrino burada ve şimdi kaybolur ve orada ve şimdi ortaya 
çıkar. Fizikçilerin dediği gibi, zaman ve uzayda bir "solucan deliği" yaratır. 
 
"Fena değil! Buna inanabiliyor musun?!" adamlardan ünlemler yükseldi. 
"Nötrino'nun doğal fiziksel niteliklerini kullanarak, insanlar hiçbir zaman ve minimum 
enerji harcamadan her türlü mesafeyi kat edebilirler." 
 
"Doğrusunu söylemek gerekirse, kulağa kurgu gibi geliyor," dedi Nikolai Andreevich 
şüpheyle. 
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"Doğruyu söylemek gerekirse," dedi Sensei, "yüz yıl önce atom bombası da bir 
kurguydu... Ve nötrinoya gelince, size daha fazlasını söyleyebilirim: nötrino olmadan 
hiç hayat şey olmazdı. Nötrino, etrafınızda gördüğünüz dünyanın oluşumunda 
muazzam bir rol oynar. Ve bu arada, Allat ile aynı tam zaman birimine sahiptir, yani 
11 dakika 56.74 saniye.” 
 
"Oldukça basit bir parçacık bu!" Eugene şaşırmıştı. “İçinde tam olarak temel olan 
nedir?” 
 
“Her şey duruma göre değişir. Genel olarak, "temel parçacık" terimi başlangıçta, 
fizikçilerin dediği gibi, maddenin ilk yapı taşı olan kesinlikle temel bir şeyi ifade etti 
veya daha doğrusu ima etti. Ama, 1960'larda onlar benzer niteliklere sahip, içsel 
serbestlik seviyelerine sahip ve kuarklardan oluşan yüzlerce hadron keşfettikten sonra, 
en temel parçacıkları belirtmek için yeni bir “temel parçacıklar” terimi icat edildi, 
örneğin leptonlar, kuarklar ve bilim adamlarının yapısı olmayan parçacıklar, 
"bileşenlerine bölünemeyen" parçacıklar olarak kabul ettiği diğerleri. Fiziğin daha 
fazla detayına girmeyeceğim, çünkü bunlar pek ilginizi çekmeyecek. Bununla birlikte, 
genel anlayışınız için basit bir örnek vereceğim. Elektronu ele alalım. Umarım herkes 
elektronların ne olduğunu biliyordur?” 
 
"Elektron, 1897'de İngiliz fizikçi Thomson tarafından keşfedilen ilk temel parçacıktı, 
pozitron ise ilk keşfedilen antiparçacıktı. Pozitron, elektronla aynı kütleye sahiptir, 
ancak pozitif bir elektrik yüküne sahiptir. Amerikalı fizikçi Anderson tarafından 
1932'de açığa çıkarıldı. Umuyorum ki, bir atomun elektron yapısının, kimyada çok 
önemli olan kimyasal bileşikler oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere niteliklerini 
belirlediğini de biliyorsunuzdur." 
 
"Evet!" Eugene gururla söyledi. "Hem köpekler hem de pireler elektron içeren 
atomlardan oluşur. Elektron sayısı, hangisinin köpek mi yoksa sivrisinek mi olduğunu 
belirler." 
 
"Elbette, bu ham bir örnek, ama yine de elektronların önemini gösterebilir. Dolayısıyla 
modern fizikçilerin görüşüne göre elektronlar temel, yani yapısız parçacıklar 
arasındadır. Oysa gerçekte elektron, 13 Po parçacığından veya gravitondan oluşur. 
Graviton, deneysel olarak kanıtlanmamış, ancak teorik olarak hesaplanmış tamamen 
varsayımsal bir parçacık olduğu ve Po parçacığını belirtmek için en uygun olduğu için, 
kesinlikle varsayımsal olarak, tüm bu tür parçacıklar arasında yalnızca gravitonun 
gerçekten “temel” olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri 3-5-7-12-33-70 ve daha fazla Po 
parçacığından oluşur. Aynı sayıda Po parçacığından oluşan birçok “temel” parçacık, 
çeşitli biçimlere ve yük işaretlerine sahiptir ve buna bağlı olarak maddenin 
tiyatrosunda farklı roller oynar. Burada elektron ve pozitrondan bahsetmek uygundur. 
Her ikisi de 13 Po parçacığından oluşur ve her ikisi de spiral şekle sahiptir. Fark 
sadece, elektronun negatif dış yüke, "sol" spirale ve pozitif iç potansiyele sahip olduğu 
gerçeğindedir, oysa pozitronun tersi olan her şeye - pozitif dış yüke, "sağ" spirale ve 
negatif iç potansiyele" sahiptir. 
 



 20  
20 

Sensei'yi çok dikkatli bir şekilde dinledikten sonra, Nikolai Andreevich taktiksel 
olarak, “Ben fizikçi değilim, bu yüzden tartışmayacağım. Yine de, bildiğim kadarıyla, 
elektronun eksi yükü varken, pozitronun artısı var. Spiral form hakkında da bir şey 
söyleyemem, çünkü onu hiç görmedim. Ama, Sensei, temel parçacıklarla ilgili olarak 
hangi içsel potansiyelden bahsediyorsun? Bu kısımda seni gerçekten anlamıyorum…” 
 
"Anlamaman benim suçum değil," diye sırıttı Sensei, "bu Bohr'un suçu." 
"Onunla ne ilgisi var?" 
"Bohr mu? Kim o?" Ruslan merak etti. 
 
"Kendi zamanında, tam olarak 1912'de, elektronların yörüngeleri boyunca hareket 
ederken enerji harcamadıkları varsayımıyla, elektronların çekirdek etrafındaki hareketi 
sorunlarını, onlara durağan yörüngeler atayarak çözmeyi öneren Danimarkalı bir 
fizikçi." 
 
"Aslında her şey bilim adamlarının inandığından çok daha basit. Örneğin, Dünya 
gezegenimiz negatif dış yüke ve pozitif iç potansiyele sahipken, Güneş pozitif dış yüke 
ve negatif iç potansiyele sahiptir. Dünya ve Güneş, tüm Galaksi ile birlikte bir 
yerçekimi alanı içinde muazzam hızlarda hareket eder. Daha iyi anlamanız için, bu bir 
gemiden okyanusa atılan iki gülle olarak tasavvur edilebilir. Okyanus sularından geçen 
gülleler, su molekülleri ile etkileşerek çeşitli ajitasyonlar ve türbülanslar yaratır. 
Benzer şekilde, yerçekimi alanı kalınlığından geçen Güneş ve Dünya, onun 
çalkalanmalarına ve türbülanslarına neden olur, böylece kendi iç potansiyellerine göre 
hareket eden cisimlerin dışsal yükünü oluşturan bir elektromanyetik alan yaratır. 
Dolayısıyla, eğer iç potansiyel pozitifse, dış yük, tıpkı elektron ve Dünya'nınki gibi 
negatif olacaktır. İç potansiyel ve dış yük arasındaki fark, hem Güneş'in etrafındaki 
gezegenler hem de çekirdeğin etrafındaki elektronlar için tam olarak "sabit" 
yörüngeler yaratır, aksi takdirde nesneler birbirine yapışır veya saçılır ve asla "sabit" 
yörüngeleri olmaz. Dış yük dalgalandığı ve iç potansiyelin aksine sabit olmadığı için, 
bir dış yük, kararlı bir iç potansiyel dahil olmadan “durağan yörüngeler” oluşturamaz. 
Bir kuarktan başlayarak yıldızlara kadar tüm maddi nesnelerin bir içsel potansiyeli 
vardır, aksi takdirde maddi olmazlardı. İçsel enerjinin kalitesi, tam olarak maddi bir 
nesneyi karakterize eden şeydir. Örneğin, tamamen varsayımsal olarak aynı kütleye 
sahip bir gezegeni ve bir yıldızı alırsak ve diyelim ki ikisini de "yırtarsak", gezegen az 
miktarda yıkıcı enerji açığa çıkarırken, yıldız gezegene kıyasla çok büyük bir enerji 
boşaltacaktır. Bir elektronu ve bir pozitronu "yırtarsak" benzer bir sonuç elde ederiz. 
Bir atom bombası muhtemelen anlamanız için en iyi örnek olacaktır. Böyle bir bomba, 
sadece küçük bir miktar maddeden muazzam bir güç patlaması üretir. Başka bir 
deyişle, bir atomun negatif potansiyeli açığa çıkıyor. Sonuç olarak Danimarkalı fizikçi 
Bohr'un kısmen haklı olduğunu, ama sadece (elektronların durağan yörüngeleri 
konusunda) kısmen haklı olduğunu, oysa konunun birçok yönlerinde yanıldığını 
belirtmek isterim. Yüklü bir elektron enerji kaybeder, ama ezoosmos sayesinde iç 
potansiyelini geri kazanır." 
 
"Atomu klasik mekanik yasalarına uymayan bir mikro parçacıklar sistemi olarak gören 
kuantum-mekanik atom yapısı teorisine gelince, kesinlikle yetersizdir. Görünüşe göre, 
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Alman fizikçi Heisenberg ve Avusturyalı fizikçi Schrödinger'in vardıkları sonuçlar 
sıradan insanlar için ikna edici görünüyor. Oysa, bir kez farklı bir perspektiften 
baktığımızda, vardıkları sonuçlar sadece kısmen doğru, ama genel olarak ikisi de 
yanlıştı. Mesele şu ki, ilki elektronu parçacık olarak tanımlarken diğeri onu dalga 
olarak tanımladı. Bu arada, parçacık-dalga ikiliği prensibi de yetersizdir, çünkü bir 
parçacığın dalgaya dönüşümünü keşfetmez ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, 
bilimsel teori eksiktir. Gerçekte, her şey çok basit. Genel olarak konuşursak, geleceğin 
fiziği basit ve net olacaktır. Önemli olan o geleceğe kadar yaşamak. Ve elektrona 
gelince, o sadece iki durumda dalga olur. Birincisi - dış yükü kaybolduğunda, yani 
elektron diğer maddi nesnelerle, örneğin çekirdekle etkileşime girmediğinde. İkincisi – 
iç potansiyeli azaldığında ön-osmik durumda.” 
 
"Bu arada Sensei, herhangi bir maddi nesnenin içsel bir potansiyeli olduğunu söyledin. 
Peki ya bir insan?" Nikolay Andreyeviç merak etti. 
 
"Elbette! Bir insan için, bu sadece yaşayan bir enerji değil, daha çok yöneten bir 
faktördür. O kimdir, bir İnsan mı yoksa düşünen bir hayvan mı?! Doğrusunu söylemek 
gerekirse, diğer maddi nesnelerden farklı olarak insan kendi iç potansiyelini 
olumsuzdan (yıkıcı) olumluya (yaratıcı) çevirebilir...” 
“…Ve diğer maddi nesneleri yönlendirebilir ve yönetebilir,” diye ortaya çıktı ikinci 
Sensei. “Örneğin, negatif iç potansiyele sahip pozitif yüklü parçacıkları oldukça 
düzenli ve isteyerek kullanıyoruz. Bu arada, belki de onlara gerçekte bunun ne 
olduğunu ve onu nasıl daha verimli kullanacaklarını söylemenin zamanı geldi?" 
“Elektrik demek istiyorsun, değil mi?” diye sordu üçüncü Sensei, şimdiki zamanın 
aptalca şaşkın yüzlerine baktı ve şakacı bir şekilde, "Pek ilgileneceklerini sanmıyorum. 
Dahası, beni aynı anda üç kopya halinde görebilmeleri gerçeğiyle karşılaştırıldığında 
bu çok önemsiz bir şey. Her ne kadar aslında…” 
 
Sensei'nin her iki hayaleti de göründükleri gibi beklenmedik bir şekilde ortadan 
kayboldu. 
 
"...Aslında," Sensei kaybolan üçüncü Sensei'nin hikayesine, sanki hiçbir şey yanlış 
değilmiş gibi devam etti - her şey her insan için elektrik gibi çok basit ve kolaydır ve 
kesinlikle hiçbir fiziksel yasayı ihlal etmez. 
 
Victor, sanki kendi sesini dinliyormuş gibi, "Sensei, anlamadım," dedi. "Bu çoklu 
çatallanma nasıl açıklanabilir?" 
 
"Agathodemon düşünce saflığına sahipseniz, tüm bunlar basit," dedi Sensei, sanki 
eserinin gerçek değeri takdir edilmemiş gibi, biraz keyifsiz bir şekilde. Bununla 
birlikte, bu sadece gizli hislerinin geçici bir ifadesiydi, çünkü daha sonra oldukça 
neşeli bir sesle devam etti: "Tam olarak düşünmenin saflığı sayesinde, Allat enerjisi Po 
parçacığını dönüştürür. Ve Po, bildiğiniz gibi, tüm maddelerin bir bileşenidir… Ama 
çocuklar, önce böyle bir saflığa ulaşılmalıdır. Cacodemon ve agathodemon 
dalgalanmalarınızda fazla ileri gidemezsiniz, çünkü bu tür dalgalanmalar bir kara 
kaplumbağası gibidir. Yani, yine baştaki tartışma konumuza dönüyoruz…” 
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Ama, kendisine yöneltilen diğer sorulara bakılırsa, grup daha çok uzay yoluyla aktarım 
tekniğiyle ilgileniyordu. Böyle bir heyecanı üzüntüyle gözlemleyerek ve bu görsel 
gösteriyi yaptığı için açıkça pişmanlık duyarak, "Bütün bu mucizeler ve harikalar 
sadece saçmalık! Size defalarca söyledim ve tekrar edeceğim: Bir bireyin İnsan olması, 
içsel inancı ve Tanrı sevgisini beslemesi daha önemlidir. Bunlar dikkati talep eden 
gerçek değerlerdir! İnsan, özünde bütün maddelerin ötesinde bulunan ruhsal bir 
cevherdir...” 
 
"Ama Sensei, biz sadece mantıklı bir şekilde anlamak istiyoruz..." Andrew eylemlerini 
haklı çıkarmaya başladı ve aniden durdu. 
 
"Bu sadece sizin değil, tüm insanlığın problemi," diye içini çekti Sensei. “Neden bu 
kadar çok din var, neden sürekli anlaşmazlıklar, kavgalar ve karşılıklı suçlamalar var? 
Çünkü insanlar zihinsel mantığı sezgiye tercih ederler… Her şeyi açıklamalarla, 
mantıkla algılarlar. "Bunu görüyorum. Bunu görmüyorum. Bir araba sürdüğünü 
görüyorum. Yoluna çıkarsam beni yere serer ve en iyi ihtimalle hastaneye giderim”. 
İnsanoğlunun anladığı budur. Bir soket yüksek gerilim altındadır. Elektriği görmez, 
ama parmağını prize sokarsa çarpacağını biliyor, ama çarpan akımı göremiyor. 
Mantıklı bir açıklama… Tanrı'ya gelince, insan Tanrı'yı mantıksal olarak açıklayamaz. 
Tanrı insan bilincine sığamaz. çünkü bu bilinç sınırlıdır… 
 
“İçsel Sevgi ve mutlak İman olmadan bir insanın Tanrı'ya gelmesi neden imkansızdır? 
Çünkü insan, bilincinde manevi hayatı maddi hayattan ayırmadan ve maneviyata 
öncelik vermeden Allah'ın varlığının farkına bile varamaz. Bol bol kitap okuyabilir, 
güzel hikayeler anlatabilir, son derece manevi bir kişinin maskesini deneyebilir, ama 
gizlice sadece maddi hayatı arzulayabilir. Bir paradoks, insanın açıklanamayan bir 
fenomen veya olayda Allah'ın tezahürünü görmesi, ama mantıklı bir şekilde 
açıklayamamasıdır. Ve böyle bir kişi haykırır: "Bu bir Tanrı mucizesidir!" ve dini 
coşkuyu deneyimleyerek neredeyse alnını yere vurur. Ancak bir kez vecd geçince 
insan Allah'ı unutur, çünkü O'nu bir daha algılayamaz. Bundan dolayı, insanlığın Allah 
ile ilgili tüm meseleleri, insanların O'nu samimiyetle algılamak ve anlamak 
istememelerinden kaynaklanmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinde ruhsal 
mükemmelliğe ulaşmış bu ender kişiler neden takipçilerine hep “inan ve ilerle” 
diyorlar? Çünkü saf iman olmadan Tanrı'ya gelmek imkansızdır. En ufak bir şüphe her 
şeyi öldürür. 
 
“İnsan beyni, Tanrı'nın tüm tamlığını idrak edemez. Bunun için, şüphesiz iman sahibi 
olunmalıdır. Şüphesiz iman ortaya çıktığında, insan hayvani tabiatını zincire vurur ve 
ruhsal olarak daha bütün olur. Bazı nedenlerden dolayı insanlar bunun çok zor 
olduğuna inanıyor, ama bunda hiç de zor bir şey yok. Bütün zorluk basitlikte yatıyor. 
İnsan, tüm değersiz düşünceleriyle meseleyi basitçe göz ardı etmeli ve kötü 
düşüncelerin bir gümrük kontrolünden geçercesine bilinç alanına girmesine izin 
vermemelidir. Doğası gereği, madde sizi her zaman rahatsız etmeli, canınızı sıkmalı ve 
böyle güzel bir ambalajın içinde çok tatlıyken tüm maneviyatın saçmalık olduğunu 
haykırmalıdır! Bu "tatlı" için, gerçekte size iyi mi yoksa kötü mü tat verdiği hiç önemli 
değil. Onun asıl görevi, ona inandığınızda sizi bekleyen “harika bir yaşam”ı 
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resmetmek için, sizin için bir dış görünüş, “nesnel” bir gerçeklik yanılsaması 
yaratmaktır. Lucifer'in normal ve profesyonel bir işi diyebilirim. Mecazi olarak, o 
insanlar için ruhsal hedeflerine giden yolda sayısız maddi labirent ve ayartma içeren 
bir oyun icat eden iyi bir programcıdır. Oyunu kim kazanırsa Allah'ın huzuruna sağ 
salim varabilecektir. Ve insanların onun sanal maddi gerçekliğini Tanrı'dan daha çok 
sevmeleri Lucifer'in suçu değildir, çünkü bu oyunda her insan ana kazanan silaha 
sahiptir - düşünmenin gücü ve seçme hakkı. Ve hayatındaki her seçimin tüm 
sorumluluğunu taşıyan tam olarak insandır. İnsan, maddenin kölesi olarak bir yaşam 
seçtiyse, tam bir “oyun bitti” anına kadar reenkarnasyonda canlılığını kaybetmeye 
devam edecektir. Oysa insan özgür olmak ve Sevgi içinde gerçek hayat yaşamak 
istiyorsa, madde labirentinden haysiyetle kurtulabilecektir. 
 
"Bütün mesele şu ki, insan ruhsal olarak yükselmeyi ne kadar başarırsa, o kadar güçlü 
ve olumlu bir şekilde düzensiz maddi maddeler üzerinde etkide bulunabilir. Gerçek 
tövbe, insanın illüzyon oyununu bitirip manevi dünya yasalarına göre doğru şekilde 
yaşamaya başladığı zamandır. Yine de, zihin zayıflığınız üzerinde doğru bir şekilde 
yaşayamıyorsanız, o zaman en azından bir İnsana layık bir oyun seçin.” 
 

Bölüm II. Gizli Gerçeklik 
 

Eugene beyaz kapıyı çaldı. Nikolai Andreevich'in ofisine girdikten sonra,  
"Doktor, girebilir miyim?" diye sordu adama gülümseyerek ve sırf eğlence 

olsun diye gözlerini burun köprüsüne çevirerek. 
Nikolay Andreyeviç rutin yazılarından uzaklaştı ve gelen kişiye baktıktan 

sonra gülmeye başladı: "İçeri gel, umutsuz hastam!" 
"Peki beni neden aradın? Bir şeyler geveleyip ahizeyi kaldırdın," diye sordu 

psikoterapist ironik bir şekilde. 
"Biliyorsun doktor... Arkadaşlarımdan birinin kız kardeşiyle sorunları var. O 

sadece on beş yaşında. Beklenmedik bir şekilde intihara teşebbüs etti. Bir hafta 
boyunca iki kez denedi. Ailesi onu yalnız bırakmaktan korkuyor, hatta okula 
gitmesine bile izin vermiyor. Sırayla onu gözlüyorlar… Üstelik aklını kaçırmış da 
değil… Bir şey söylenemez. Normal bir kıza benziyor, güzel, iyi çalışıyor, mizah 
anlayışı var. Merak ediyorum, neden bu kadar aptalca bir şey yaptı?” 

"Belki aşkta şanssızdı?" 
"Öyle görünmüyor." 

“Ailelerinde zihinsel olarak hasta insanlar var mıydı?” 
"Bunu nasıl bilebilirim? Görünüşe göre hayır""Kısacası ne yapacaklarını 

bilemediklerini söylüyorlar: Akıl hastanesine götürüp götürmemek. İyi bir doktor 
arıyorlar. Sizi tanımaktan onur duyduğum için size gelmelerini tavsiye ettim. Biz 
insanlara yardım etmeliyiz.” 

Nikolai Andreevich sırıttı ve "Yapmamız gerekiyorsa yardım ederiz. Özellikle 
beni tanımaktan onur duyduğun için…” 

Eugene'in ona ailesiyle birlikte bir kız getireceği tarihi belirlediler. 
  

* * * 
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Alina sadece on beş yaşındaydı. On beş… Ülkelerin tarihinde çok önemsiz bir 
zaman! Ama dünyanın kişisel bilişi için çok büyük bir zaman, özellikle de bu 

dünyada yaşadığın ilk on beş yıl olduğunda… Hayatında öğreneceğin o kadar çok 
şey var ki, aile kabuğunun ötesinde bir yerde akan gelecekteki yaşam nehrinde çok 
fazla gizem var. Bu nehir sıkıcı bir aile barınağından baktığınızda çok güzel, çok 

çekici görünüyor! Uzun zamandır beklediğiniz bağımsızlığa ve güvenilir sala sahip 
olmak, üzerinde dikkatsizce yüzmek ve bu büyüleyici yolculuktan gelen mutluluğun 
tadını çıkarmak için içine dalmayı çok istiyorsunuz. Kesintisiz hayaller, umutlar .. 

 

Gençlik, özellikle güzel, narin yapraklarını henüz açmaya başladığında çok 
çekicidir. Alina, yaşıtlarının çoğu gibi güzel bir kızdı. Bu yaştaki birçok kız gibi 
tipik hobileri vardı. Aynı diğerleri gibi, her gencin olağan araçlarını kullanarak 
kalabalıkta bireyselliğini ayırt etmek için çok uğraştı. En sevdiği müzisyenlere olan 
sevgisini dile getirdi ve okuldaki gizlice hayran olan popüler çocuklara. Sınıfındaki 
bazı kızların erkek arkadaşları vardı ve diğer kızlardan önce 'aile ilişkilerini' 
göstermek için her fırsatı kullandılar. Ama kızların çoğu arkadaşlarıyla ilişkilerini 
tartışmayı severdi. Alina bununla ne yapacağını bilemedi ve herkese başka bir 
şehirde yaşayan bir erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Deniz kıyısında tanıştıklarını, 
daha önce orduda görev yaptığını ve kardeşiyle birlikte bir yiyecek dükkanı açtığı 
için kendi işinin olduğunu söyledi. Bu yüzden genel olarak en iyi özellikleri hayali 
nişanlısına atfediyordu. Sözlerini kanıtlamak için okula kardeşinin el yazısı stilini 
kopyalayarak kendi yazdığı 'ondan' gelen mektupları getirdi. Ve erkek kardeşinin 
ordu albümünden gizlice çekilmiş fotoğrafını her zaman yanında tuttu ve sevgisine 
karşı şefkatli tavrını gösterdi. 

 

Ama bir keresinde hayatında her şey değişti. Son sınıflara yeni bir oğlan geldi. 
Adı Vlad idi. Sıkıcı okul hayatlarında gizemli çekici bir kişilik olarak birçok kızın 
dikkatini hemen çekti. Birçok kız ona aşık oldu. Alina da bu aşk ateşini kaçırmadı. 
O ve arkadaşı Marina onu bir gölge gibi takip etmeye başladılar. Tüm marifetleri 

arasında, adam modern müziği oldukça iyi biliyordu. Böylece okulda disk jokey 
olarak atandığında, eski sadık hayranları Alina ve Marina'dan bahsetmeye gerek 
yok, birçok kız için yerel bir idol oldu. 

 

Vlad tipik bir liderdi. Kızlar, onun cesaretinden ve yetişkin bir erkeğe özgü 
davranışlarından etkilendiler. Sadece kendisi için değil, arkadaşları için de göğüs 
gerebiliyordu, bu yüzden erkekler arasında hızla otorite ve saygı kazandı. Onun 
hakkında efsaneler anlatmaya başladılar. Öğretmenler bile ona farklı davrandılar, 
özel saygıyla, diğerleri gibi değil ve onun bir diplomat ya da politikacı olacğını 
öngördüler. Bakışlarında, tavırlarında, konuşmalarında oldukça ihtiyatlı idi ve bir 
yetişkin gibi görünüyordu ve bu onu yaşıtlarından ayıran ve ona özel bir gizemli 
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çekicilik kazandıran bir şeydi. 
 

Alina ve Marina'nın çevresinin daimi üyeleri oldu. İdollerine tapıyorlarlardı ve 
onlardan birine daha fazla ilgi gösterdiğinde, onu gizlice kıskanıyorlardı. Vlad farklı 
kızlarla çıktı. Ama bir keresinde kızlarından biriyle ayrıldıktan sonra Alina için hiç 

beklenmedik bir şey oldu. Vlad, onun kız arkadaşı olmasını önerdi. Alina buna o 
kadar sevindi ki neredeyse bilincini kaybetti. Bunu çok hayal ediyordu ve hayalini 

gerçekleştirmek için her şeyi feda etmeye hazırdı. 
Ama çok geçmeden mutlu iç çekişlerinin ve masum öpücüklerinin uzun 

sürmediğini, son bir formül gibi hesapladığı gibi sadece "bir ay beş gün" sürdüğünü 
öğrendi. Adam hiçbir açıklama yapmadan en iyi arkadaşıyla çıkmaya başladığı bir 
gün, her şey çöktü. Marina onun bir sonraki kız arkadaşı oldu ve 'büyük aşkı' uğruna 
Alina ile tüm ilişkilerini kopardı. Alina çok bunalımdaydı ve kendini umutsuzluğa 
kaptırdı. Neyse ki sınıf öğretmeni, uzun yıllar gençlerle çalışan deneyimli bir 
öğretmendi. Kıza ne olduğunu görünce, okuldaki faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili 

farklı görevler vermeye başladı. Bu aktiviteler ve yeni arkadaşları Alina'nın 
dikkatini aşk problemlerinden uzaklaştırdı ve bu sayede depresyonu başarıyla 
unuttu. 

Ama hayat çok tahmin edilemez. Alina'nın yaraları az çok iyileştiğinde başına 
beklenmedik bir şey geldi. Bir gün Alina, ağlayan Marina tarafından ziyaret edildi. 
Aynı hikaye onun başına gelmişti, ama daha trajik bir sonla. Vlad'ı tutmaya 

çalışırken, bir adım daha ileri gitti ve bekaretini feda etti. Ama bu olaydan dört gün 

sonra Vlad aniden ona olan ilgisini kaybetti. O akşam Marina kalbini arkadaşına 
açtı. Sekste tecrübesi olmadığından Vlad'ın ondan ayrıldığı için sürekli kendini 
mazur görüyor ve yas tutuyordu. Marina, kaçan aşkını kaybetmenin yasını 
tutuyordu. Alina bundan çok etkilenmişti ve onunla birlikte ağlıyordu. Gözyaşları 
Marina'yla olan dostlukla ilgili değildi, kaybının tüm acısını hatırladığı içindi. 

Böylece kızlar birbirlerini bağışladıkları zaman ve birlikte kaybettikleri mutluluklar 

için ağlarken, aniden bir telefon aldılar. 
Her ne kadar tuhaf görünse de, arayan Marina'nın o anda Alina ile birlikte 

olduğunu bir şekilde öğrenen Vlad idi. Sözleri daha da çarpıcıydı. Vlad, her iki kıza 
da davranışı için onu affetmeleri için yalvardı. Pişman olmuştu ve ikisini de 

sevdiğini söylüyordu, kimi daha çok sevdiğine karar veremiyordu: Alina ile 
birlikteyken Marina'yı ve Marina ile birlikteyken Alina'yı düşünüyordu. İkisinin de 
onun için ruh eşleri gibi olduğunu söyledi. Bu konuşmanın on dakikasında kızlar 
hayranlıkla Vlad'ı dinlediler. Kalpleri atıyordu ve gözleri sevinç heyecanıyla 
parlıyordu. Bu arada Vlad, yanlışı düzeltmek ve gönüllerini almak için onları 
evindeki partiye davet etti. Bu konuşmadan sonra Alina ve Marina sevinçten  öyle 
bağırdılar ki, gezegenin diğer tarafından duyuluyor gibiydi. 
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Uzun zamandır beklenen Cuma günü kızlar şık giyindiler, en iyi kıyafetlerini 
giydiler ve partiye gittiler. Vlad'ın partisinde yaklaşık yirmi kişi vardı, kızlar 
konukların çoğunu tanımıyordu. Her şey oldukça ilginç ve çekici görünüyordu. 

Çünkü herkes tanımadığı insanlar üzerinde en iyi izlenimi bırakmaya ve sadece en 
iyi taraflarını göstermeye çalışır. Oldukça iyi ritmik müzik vardı ve iyi vakit 
geçirdiler. 

 

Konukların arasında son sınıflardan Katya adında bir kız vardı. Vlad okula 

gelmeden önce kimse onu fark etmedi. Özel bir şey değildi, Marina ona "gri fare" 
diyordu. Ama okuldaki söylentilere göre, Vlad'ın bu okulun kızlarıyla çıkma 
koleksiyonunu ilk açtığı kişi oydu. Şimdi o kökten değişmişti. Bir kuğuya bile değil, 
muhteşem bir pantere dönüşmüştü. Şidmi okulda Kate olarak anılıyordu. Çocuklar, 
okuldaki molalarda onun yanında kalma hakkı için bile rekabet etmeye başladılar. 
Görünüşe göre okuldaki tüm erkekler birdenbire onun varlığına dikkat ettiler. 
Şimdi, daha önce onun için tipik olmayan mükemmel bir çekicilik gösteriyordu. 

Dahası önceden çok iyi bir öğrenci değildi. Ama şimdi sanki biri aniden hafızasının 
kilidini açmış gibi en iyilerden biriydi. Böylece o kadar büyük bir dönüşüm geçirdi 
ki, erkekler Vlad hakkında fantastik efsaneler anlattılar. 

 

Vlad'ın partisinde Kate çok mütevazı davrandı, bu yüzden Marina ve Alina 
her zamanki kız rekabetine rağmen bundan hoşlandılar. Kate, diğer kızlar gibi 
Vlad'a her zaman sarılmadı ve hatta dahası, partiye her zamanki adanmış adamlar 

eşliğinde olmadan geldi. Bu, diğer kızlarla karşılaştırıldığında şansını eşitliyordu. 
 

Marina ve Alina'ya kendini beğenmişlik göstermeden ilk gelen Kate oldu ve 
onlarla tanıştı. İki saat içinde kızlar onu yakın arkadaş olarak gördüler ve en gizli 
sırlarını paylaştılar. Kate de onlara Vlad hakkında birçok ilginç şey anlattı, bu 
yüzden onu gerçekten erişilemeyecek kadar havalı biri olarak düşündüler. Ve diğer 
şeylerin yanı sıra, onlara Vlad'ın da ait olduğu daha dar bir insan çevresi olduğunu 
söyledi. Bir aileden daha fazlasıydı. Bu çembere ait olanlar, üyeleriyle sonsuza 
kadar ilişkideydi ve hiçbir güç onları ayıramıyordu. Kızlar merak içindeydi. Sevimli 
Vlad'larının hayatından bu gizemli sayfayı ortaya çıkarmayı ve kendileri bu 'tüm 
seçkinlerden seçkinlere' katılmayı çok istiyorlardı. Ama Kate şüphelerini ifade etti 
ve katılmanın çok zor olduğunu, sınavlardan geçmeleri ve kendilerine söylenen her 
şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi. Bu gizlilik kızların daha da ilgisini 
çekti ve hemen rıza gösterdiler. Kate, kendi görüşüne göre sadece 'daha iyi bir 
hayata değer havalı kızlar' oldukları için onlar için sormaya söz verdi. Pazar günü 
onlara ilk sonuçları açıklayacağına söz verdi ve toplantı için bir yer belirledi. 

 

Marina ve Alina sevinçten coştular. Partiden sonra eve döndüklerinde, tüm yol 
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boyunca Vlad'ı ne kadar sevdiklerini ve onunla sonsuza kadar birlikte olabilmek 
için aşkı uğruna her şeye hazır olduklarını tartıştılar. En çok Kate hakkında 
konuştular ve bu "gri farenin" erkekler arasında nasıl kraliçe olmayı başardığını 
merak ettiler. Bunun sadece gizli bir aileye olan sadakati nedeniyle olduğu 
sonucuna vardılar. 

 

Alina dokuz katlı bir evde yaşıyordu. Marina ondan uzak olmayan müstakil 
bir evde. Kızlar başarılı bir şekilde Alina'nın evine en iyi ruh hali içinde geldiler. 

Yıldızlara bakarak, bu peri yıldız dünyasını daha iyi görebilmek için 
çocukluklarında  

 

olduğu gibi aniden Alina'nın evinin çatısına çıkmaya karar verdiler. Çatıya 
çıktıklarında bir süre oturdular ve devasa yıldızlı gökyüzüne bakarak Kate gibi 

havalı olduklarında ne kadar mutlu olacaklarını hayal etmeye başladılar. Sonunda 
konuşmaları Vlad'a, çekici görünümüne, meziyetlerine, davranışlarına ve belki de 
ona olan samimi sevgilerine inanmamış olabileceğine dönüştü. Aniden Marina, 
ölümleriyle ona ve gizli aileye olan bağlılıklarını ve sevgilerini kanıtlamayı önerdi. 
İkisi de öldüğünde, herkesin onu ne kadar çok sevdiklerini anlayacağını söyledi. Ve 
Vlad, hiçbirinin onun olmayacağına üzülecek ve olanlardan pişman olacak. 
Birbirlerini kelimelerle daha çok ateşleyen kızlar elele tutuştular ve son derece 
mutlu hissederek uçurumun kenarına geldiler. Alina ciddiyetle hayatını en iyi 
arkadaşı ve onların 'büyük aşkları' için verdiğini söyledi ve Marina da ona aynı şeyi 
yaptığını ilhamla temin etti. Bundan sonra dostluklarının sonsuz olacağını da 
sözlerine ekledi. Bu sözlerle kızlar çatının kenarına geldiler, son kez birbirlerini 
öptüler ve... 

 

Güçlü adamın elleri onları sert bir şekilde çatıya geri fırlattı. Düşme ve acıdan 
kızlar uyanmış gibi hissettiler. Aniden, Alina'nın önlerinde duran erkek kardeşinin 
onlara neredeyse küfürlü bir şekilde bağırdığını net bir şekilde duydular. Ya acıdan 
ya da adamın bağırışlarından kızlar, gençliklerinin en parlak günlerinde adeta 
kendilerini öldüreceklerini bir anda anladılar, son seferde çok keyif aldıkları 
HAYATTAN “nihayet mutlu olduklarında” vazgeçtiklerini anladılar. Kendileri 
açıklayamadıkları bu girişimden korktular. Onlara ne olmuştu? Adam zamanında 
gelmeseydi... 

 

Alina'nın erkek kardeşi az önce eve gelmişti ve Alina'yı arkadaşıyla sokağın 
diğer tarafında görmüştü. Arkadaşlarıyla vedalaşırken iki kızın da eve geldiğini fark 
etti. Adam onları takip etti. Asansörün dokuzuncu katı gösterdiğini gördü. Önce 
buna aldırmadı ve asansörde onlarla birlikte evden başka birinin olduğunu düşündü. 
Ama kız kardeşini beş on dakika içinde arkadaşıyla evde bulamayınca çatıyı kontrol 
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etmek için alarma geçti. Asansörde yanlarında tehlikeli biri olabilirdi... Böylece 
sonradan anlaşıldığı gibi kontrolü tam zamanında idi. 

 

Onları uçurumdan çekip aldı ve kızlardan daha az korkmadı, bu yüzden 
yakalarından tuttu ve eve sürükledi. Alina'nın ebeveynleri bu olayı duyduklarında 
şok oldular. Alina çoğunu anladı. Ama bunu Marina'nın ailesine söylemediler ve 
Alina'nın erkek kardeşi evine kadar kıza eşlik etti. 

 

Alina, ailesinin ve ağabeyinin emriyle evde tutuklu olmasına rağmen, hafta 
sonu aşağı yukarı sessizdi. O aptalca şey ve karakteri için tipik olmayan intihar 

girişimi yüzünden kendisi de panik içindeydi. Bu yüzden yakınlarıyla evde 

kalmaktan bile memnundu. Bütün günler annesinin ev işlerine yardım etti. Pazar 
akşamı ev işini bitirdi, kitaplarını çantasına koydu ve yattı. 

 

Pazardan pazartesiye gece yarısı, Alina korkunç bir baş ağrısından uyandı. 
Böyle durumlarda annesinin sitramon ilacı aldığını görmüştü. Böylece Alina onu 

uyandırmamaya, sadece bir hap almaya karar verdi. İlaç sandığını aldı ve diğer 
haplar arasında bu ağrı kesiciyi aramaya başladı. Aniden Pazar günü Kate ile 
buluşacağına söz verdiğini hatırladı. Son olaylar yüzünden bunu tamamen 

unutmuştu. Alina çok bunalıma girdi ve 'Nasıl oldu da unuttum?! Belki Kate'in bazı 
haberleri vardı. Belki de 'gizli aile' ile anlaşmayı başarmıştır. Ve ben sözümü 
tutmadım! Bu Kate'in kendisi! Bunu yapabilir, böylece okulda herkes benden nefret 

eder ve ben de dışlanırım!' Alina o kadar korktu ve umutsuzluğa kapıldı ki, 
istemeden tüm hapları birlikte açmaya başladı. Beyaz hap yığınına utanarak baktı. 
Çaresizlik içinde birdenbire, hayatının tüm zorluklarına son vermek ve bir daha asla 
işkence görmemek için hepsini bir arada yutmak istedi. Biraz su almak için mutfağa 
gitti ve paketi açmaya ve tüm hapları ve tozları bardağa koymaya başladı. Ama hafif 

ve şüpheli gürültü annesini uyandırdı. 
 

"Ne yapıyorsun!" diye bağırdı, aniden Alina'nın arkasında beliren ve ona 

doğru gelen kadın.  
 

Bardağı çamurlu solüsyonla fırlattıktan sonra, kızını, aceleyle ağzına 
koyduğu hapları tükürmeye zorladı. Ama Alina yine de bir kısmını yutmayı başardı. 
Annesinin bağırması üzerine babası ve ağabeyi koşarak içeri girdi. Onlar acil servisi 

arayıp midesini temizlerken annesi nedenini bilmeden Marina'nın anne ve babasını 
aradı. Ailesinin tüm fertlerini uyandıran bu çağrı gereğinden fazla vaktindeydi. 

 

Alina'nın annesi endişelerini dile getirerek Marina ile her şeyin yolunda olup 

olmadığını kontrol etmesini istedi. Marina'nın annesi kızının başına bu kadar geç  
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saatte ne gelebileceğine şaşırdı, ama yine de odasına girdi. Hemen şok oldu, dizleri 
zayıfladı, boğazında bir yumru hissetti. Marina'nın annesi korkunç bir manzarayla 

karşı karşıya kaldı: kızı kıvranmıştı ve pencerenin koluna bağlı çorabına asılıydı. 
İpten kurtularak hayatını zar zor kurtardılar. Daha sonra anladıkları gibi, Marina, 
Alina'nın hapları yuttuğu anda aynı anda kendini asmıştı. 

 

Alina'nın annesiyle yaptığı sonraki telefon görüşmelerinden Marina'nın 
annesi, bunun kızının ilk intihar girişimi olmadığını öğrendi. Kızının hayatını 
kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek yerine, kelime kelime onu suçlamaya 
başladı. Marina'nın annesi, kendi başına yapmayacağı için kızını kötü etkileyenin 
Alina olduğuna inanıyordu. Bu yüzden sık sık olduğu gibi, iki kadın her şeyi 
çözemeden birbirleriyle kavga ettiler. 

 

Bu kendini zehirleme girişiminden sonra Alina'nın ailesi, kızlarının fiziksel 
durumu hakkında endişelenmeye başladı ve iyi doktorlar aramaya başladı. 

  

* * * 
 

Belirlenen zamanda Eugene, Alina'yı ve tüm ailesini psikoterapistin ofisine 
getirdi. Nikolai Andreyeviç onları selamladı, hikayelerini dikkatle dinledi ve her biri 
ile ikişer ikişer konuştu. Kızla uzun bir konuşma yaptı ve onu test etti. Alina 
oldukça normal bir davranış sergiledi. Doktor herhangi bir psişik sapma veya 
patoloji bulamadı. Kız anne ve babasıyla ilişkilerinde de herhangi bir zorluk 
yaşamamıştı. Kız okulda iyi çalışıyordu, sosyaldi ve okuldaki sosyal etkinliklere 

aktif olarak katılıyordu. Öğretmenlerinin davranışlarıyla ilgili hiçbir şikayeti yoktu. 
Yani genel olarak kendini öldürmek için bir neden yoktu. Elbette kendisi için 

tamamen doğal olmayan bu işten korkuyordu. Nikolai Andreevich, onu dinledikten 

sonra, onun hayatı savunan pozisyonunu tercih ettiğine giderek daha fazla ikna 
oldu. Ona her şeyi söylemediğini hissetti, ama tüm bu sırlar genellikle daha sonraki 
konuşmalar sırasında ortaya çıktı. Genel olarak Alina oldukça normal bir insan gibi 
görünüyordu. Psikoterapist, ebeveynlerine tüm hastalarının hayatta çok iyi ve 
iyimser olmasını dilediğini söylerken şaka bile yaptı. 

 

Böylece kızı intihar girişimine iten görünür bir sebep bulamadı. 
Psikoterapistin duygulanım durumu sırasındaki eylemler olarak gördüğü ilk 
vakadaki davranışındaki sapma, yani serebral korteksin geçici olarak 
engellenmesinin bir sonucu olarak istemli kontrolün kaybıyla birlikte sinirli ve 
psişik uyarım. Bunu ergenlik döneminde beyin gelişiminin doğal süreçlerine 
bağladı. İkinci durumda, kızın depresif durumunun neden olduğu otoagresifliğin bir 
tezahürü vardı. Bu nedenle Nikolai Andreevich, antidepresanlar ve bir psikoterapi 
kursu almayı önerdi. 
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Aile biraz sakinleşti ve eve gitti. Doktoru herkes, Alina da beğendi, çünkü 
kibar, esprili ve özenli bir tavır sergilemişti. Ebeveynler ayrıca bu tanıdık için 
Eugene'e teşekkür etti ve böyle yüksek nitelikli bir uzmana kendi başlarına zar zor 
ulaşamayacaklarını söylediler. 

 

Akşam Alina'nın annesi, herkesin ruh halini iyileştirmek için aile yemeğinde 
kutlama yapmayı bile teklif etti. Alina bu fikri yürekten destekledi ve annesine 
yardım etmeye başladı. Yemek yaparken birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Anne sofraya 
tabakları koymaya başlayınca Alina sandwitch yapmaya başladı ve bıçakla tereyağlı 
ekmeğe terayağı sürüyordu. Aniden tekrar oldu. Annesi mutfaktan çıkar çıkmaz 
Alina dış dünyadan kopmuş gibiydi ve damarlarını bıçakla kesti. Bu beklenmedik 
hareketler, ailesini tekrar tarif edilemez bir şekilde şok etti. 

 

Onu bandajladlar, sakinleştirici verdiler ve annesi Nikolai Andreevich'i aradı. 
 

Doktor o sırada ofisindeydi. Bu haber onu gerçekten şok etti. Durum 
sandığından çok daha ciddiydi. Başka bir doktor böyle "karmaşık bir hastadan" 
kurtulurdu, ama Nikolai Andreevich değil. Zaman kaybetmeden meslektaşlarıyla 
konuştu ve kızın acilen araba ile yakındaki akıl hastanesine yatırılmasını sağladı. 
Alina hücreye yerleştirildi, bir hemşire verildi ve hipnotik enjeksiyonu yapıldı. 

 

O gece olaysız geçse de Nikolai Andreyeviç gözlerini kapatmadı. İntiharlar, 
psikoloji, sosyoloji, psikiyatri üzerine olası tüm kitapları gözden geçirdi ve bu 
durumu her yönden analiz etti. Ancak bir profesyonel olarak kendisini tatmin 

edecek çözümü bulamamıştı. Kızın ailesiyle yaptığı konuşmayı tekrar hatırladı ve 
anneyle ilgili bilgilere yeterince dikkat etmediğine karar verdi. Kız üzerinde belirli 
bir etkisi vardı. Ve baba konuşmaları sırasında kısaca, karısının yeni tarz bir 
tarikattan bazı kişiler tarafından ziyaret edildiğinden ve birlikte İncil'i, broşürlerini 
okuduklarını ve tartıştıklarını söyledi. Anne ev hanımıydı ve boş vakti vardı. Baba, 
karısının bu hobisine karşı olumsuz bir tutum içindeydi. Kendisini bir ortodoks 
olarak görüyordu. Bu nedenle, kız yokken ebeveynler arasında bir çatışma olabilir. 
Ve onu olumsuz etkileyebilir. Ya da belki bu "kardeşler" onun zihnini etkilemeyi 
başarmıştır. Kız da bir şey sakladı. Her neyse, köküne inip ailesine bir kez daha 
sorması gerekiyordu. En azından o anda başka bir sebep görmedi. 

 

Nikolai Andreyeviç "çalışma" meditasyonunu bitirdikten sonra Alina'yı 
ziyaret etmeye karar verdi. Kız sessizce uyuyordu ve hemşire elinde bir kitapla 
oturuyor, uykusunun üstesinden gelmeye çalıştı. Hemşireyle konuştuktan sonra 
Nikolai Andreyeviç bir süre Alina'nın yatağında durdu ve olanları düşündü. Aniden 

ya son zamanlarda meditatif bir durumda olduğu için ya da sezgisel hissi nedeniyle 
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kızdan güçlü bir negatif alanın yayıldığını hissetti. Hatta rahatsız hissediyordu. 
Nikolai Andreevich, bir zamanlar Sensei'den öğrendiği bir 'koruma'yı neredeyse 
otomatik olarak koydu. Hemşireye nasıl hissettiğini sordu. Ama yaşlı kadın her 
zamanki gibi sorun olmadığını söyledi. Koğuştan ayrılırken Nikolay Andreevich 
daha da endişeliydi. Kızda bir sorun vardı. Sezgisel olarak, nedenin, bu vakayı 
kendisi için açıklığa kavuşturmak için kullandığı bazı basit açıklamaların çok 
ötesinde olduğunu anladı. Bu yüzden Sensei'ye acil danışmaya bir ihtiyacı vardı. 
Nikolay Andreyeviç sabaha kadar beklemeye ve onun ofisini aramaya karar verdi. 

 

Ama sabah Sensei'nin şehirden ayrıldığını öğrendi. Bu yüzden her zamanki 
gibi davranması gerekiyordu. Kızın psikoterapötik ve tıbbi tedavisinin yanı sıra 
meslektaşlarından beyin korteksinin EKG ve EEG izlemesini, MRG'sini ve 
nöropatolog, göz doktoru ve terapist tarafından kontrol edilmesini istedi. Alina'nın 
vakası, bir bilim adamı olarak ilk başta Nikolai Andreevich'i ciddi şekilde 
ilgilendiriyordu. Kendi bölgelerinde intiharlar oldukça sık olmaya başlamıştı. Bir 
ayaklanma dalgası gibi, görünür bir sebep olmaksızın kendi kendini öldüren 
çocuklar ve gençler arasında bir dizi intihar yaşanıyordu. Bu vakayı kullanarak 
Nikolai Andreevich, oldukça sağlıklı çocuklar arasındaki bu garip “çocuk 
salgınının” köklerini bulmaya ve intihar davranışının başlangıç aracını mümkün 
olduğunca ortaya çıkarmaya karar verdi. Alina'nın vakası onun için ideal bir 
soruşturma nesnesi haline geldi. 

 

Nikolai Andreevich kızın böyle duygusal davranışının olası nedenlerini 
analiz ederek, Peder John'u aramaya karar verdi. Birbirlerini selamladıktan sonra 
Nikolai Andreevich sordu, “Sensei ne zaman geri döner bilmiyor musunuz? Ona 
acilen ihtiyacım var." 

"Tam olarak bilmiyorum, ama yakında geleceğine söz verdi. Neden acelen 
var?" 

"Karınca çocuk" bana özel bir çanta getirdi..." Vano gülümsedi. 
“'Karınca çocuk' mu?! Her zaman maceralar ve problemler bulur. Bu hangi 

durum için?” 

Nikolai Andreevich, mezhebin etkisi hakkındaki versiyonundan bahsetmeyi 
unutmadan kızın hikayesini kısaca anlattı. 

 

Peder John, psikoterapisti dinledikten sonra, "Kızın iç çatışmasının nedeninin 
bu olduğundan oldukça emin olduğumu biliyorsun," diye yanıtladı. “Günümüzde 
pek çok yeni tarz tarikat var. İnsanların zihnindeki yıkıcı etkilerinin olumsuz 
sonuçlarıyla pek başa çıkamayız. Ve hepsi gençleri arıyor. Bugün kaç tane dini 
yıkıcı örgütün ortaya çıktığını hayal bile edemezsin! Üyeleri toplamak ve elde 

tutmak için zihin manipülatif teknikleri aktif olarak kullanıyorlar. İnsanları 
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masallarıyla aldatıyorlar ve cemaatlerinin düşünce, duygu ve davranışları üzerinde 
tam kontrol sağlamaya çalışıyorlar. Ancak gerçek hedefleri oldukça maddi ve yani 

liderlerinin yasadışı zenginleşmesi ve gücü ve bazı kuruluşların halkların köle 
bilincini sağlama konusundaki çıkarlarıdır. Bu yüzden herkesi zombiye 
dönüştürüyorlar. Aslında gencin zihnini bozmak o kadar da zor değil. Çocuklar bir 

yana yetişkinlere de dürüst değiller... Deneyim ve bilgi eksikliklerini kullanıyorlar, 
istedikleri gibi aldatıyorlar. Bu arada bu kız vaftiz mi edildi?” 

 

      “Evet, iki yıl önce vaftiz edildi."  
       “Bu iyi… Bu bir çatışma için ek bir neden! Kız ortodoks geleneğinde yetiştirildi 
ve bir yetişkin olarak vaftiz edildi. Ama bu adamlar… izinsiz girdi ve annesine 
zırvalamaya başladı. Belki de bu yüzden kız kırılmıştı. Babasının geleneksel 
Hıristiyanlığın güçlü bir taraftarı olduğunu mu söylediniz?” 

        "Evet. Açıklığa kavuşturmayı başardığım kadarıyla, ailede kızın huzurunda 
bununla ilgili bazı anlaşmazlıklar vardı. Babası yeniden vaftiz edilmek istemediğini 
söyledi. Ve annesi sadece broşürleri ve bu insanların ziyaretlerini okumakta kötü bir 
şey bulmadı.  
 

Bu arada babası birkaç kez karısının zombiye dönüştüğünü tekrarladı.” 

      "Görüyorsun! Bu "kardeşler" annesini zombiye çevirmeye çalıştıysa, kıza da bir 
şeyler telkin edebilirler..." 

        "Ailesi kızın bu adamlarla konuşmadığını söylüyor. Gerçi… Alina bazen biri 

onu kontrol ediyormuş gibi hissettiğini söyledi.” 

       "Kontroller mi?!" Peder John bir an sessiz kaldı ve sonra, "Ne yapacağımı 
biliyorum! Kızın ve ailesinin önünde psikoterapik bir prosedür olarak şeytan çıkarma 
töreni düzenleyelim!” 

        "Şeytan çıkarma mı? Emin misin?" 

 

        "Acele etme, iyi düşün. Kız için iyi bir psikolojik destek olacaktır. Eğer birinin 
onu kontrol ettiğine inanırsa... Bu iblisi ondan kovuyormuş gibi yapacağız ve onu 
Kilise sayesinde kurtulacağına ikna edeceğiz. Eğer ayin sırasında anne ve babası da 
bulunursa ve bu sözde edebiyatı evlerinden atar… O zaman belki kız sakinleşir ve 
zihinsel her şey yoluna girer.” 

         "Prensip olarak mümkün. Ama neden bu ayini yapmıyormuş gibi davranalım 
ki?” 

         “Görüyorsun, şeytanın kızı işgal ettiğini kanıtlamak ve bu nedenle bu ayin için 
en yüksek rahiplikten izin almak oldukça zor. Ancak bu ayini yapıyormuş gibi 
yaparsak, kız için iyi bir psikolojik destek olacaktır. Son olarak, dualar sırasında 

anne ve babasıyla birlikte olursa, bu herhangi bir zarar getirmez, tam tersine aileye 

uyum getirir. Aynı zamanda kız annesinin Hristiyanlığı bırakmadığını ve ailesinde 
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her şeyin eskisi gibi olduğunu görecektir.” 

 

"Pekala, deneyelim, belki gerçekten faydası olur... En azından bir şeyler 
üstlenmeliyiz. Ona her zaman uyku ilacı veremem. Anne babasıyla konuşacağım. 
Kabul ederlerse deneyeceğiz.” 

Bunun üzerinde anlaştılar. 
Böylece belirlenen günde, kızın tüm ailesi, psikoterapist ve Eugene ile birlikte 

Peder John'un kilisesine geldi. Peder John, Eugene de dahil olmak üzere hepsini 

sıcak bir şekilde karşıladı, ama ona hafifçe gülümsedi. Eugene, özellikle Peder 
John'un faaliyetleriyle bağlantılıysa, bu etkinliği kaçıramazdı. Aynı zamanda, 
Nikolai Andreevich tarafından bu durumun ciddiyeti konusunda uyarılmış olan 
Eugene, iyi davrandı ve rahibi ilk kez görüyormuş gibi yaptı. Ve o gün, adamın 
Peder John'un tamamen yeni bir yanını bulduğunu belirtmek gerekir. 

Birkaç saat boyunca rahip, kilise yardımcılarıyla birlikte dua etti. Güçlü ve 
net, ruha dokunan bir sesi vardı. Belli ki psikolojideki önceki profesyonel geçmişini 
yansıtıyordu. Tüm bu ayin hakkında şüpheci olan Eugene bile o kadar etkilendi ki, 
diz çöküp haç çıkarmaya başladı. 

 

Sonunda kıza kutsal su serpildi. Bu prosedür orada bulunan herkesi duygusal 

olarak etkiledi. Peder John Nikolai Andreevich'e veda ederken, “Eh, bu çok 
etkileyici… Bu akustik ve ışık… Ve kız neredeyse transa girdi. Yine de 
antidepresanlardan tam olarak kurtulmuş değil. Etkiyi pekiştirebilir... Ama genel 
olarak çok iyiydin! Anlatacak kelimelerim bile yok!" 

Peder John'un mütevazı yanıtı, "Elimden gelenin en iyisini yaptım" oldu. 
“Açıkçası bunu beklemiyordum, kendimden çok etkilendim… Umalım ki ona 
yardımcı olsun.” Peder John, "Her şey Tanrı'nın iradesindedir" diye yanıtladı. 

 

* * * 

Bu psikolojik işlemden sonra Alina eve gitmesine izin verilmesini istedi. 
Nikolai Andreevich, taburcu belgelerini düzenlemek için birkaç güne ihtiyacı 
varmış gibi meslektaşlarıyla konuşmaya söz verdi. Ama aslında, durumu endişeye 
neden olmasa da, doktorların kız üzerindeki tıbbi kontrolü yoğunlaştırmasını tavsiye 
etti. Kız hastaneden taburcu edildiğinde, Nikolai Andreevich sezgilerinin 
rehberliğinde ebeveynlerinden ona bakmalarını istedi. İstatistiklere göre intihar 
girişiminden sonraki ilk üç ay, tekrarlama için en tehlikeli dönemdir. 

Alina'nın ebeveynleri psikoterapistin tavsiyelerine uymaya çalıştı ve evde 
sağlıklı bir atmosfer sağladı. Tüm 'şüpheli yayınları' çöpe attılar. Akşam 
yemeğinden sonra Alina doktorların önerdiği gibi bir depresan aldı ve annesiyle 
paylaştığı odasına gitti. Baba oğul mutfakta satranç oynuyorlardı. Psikoterapistin 
sözlerini hatırlayarak en az birkaç gün gece nöbet tutmaya karar verdiler. Bu gece 
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babanın sırasıydı. Son oyundan sonra oğlu gidecekti ki uykulu Alina tuvalete 
giderken yanından geçti. Uykulu bir sesle neden yatakta olmadıklarını sordu. Zaten 
gideceklerini söylediler. Alina tuvaleti ziyaret edip esneyerek geri dönerken baba ve 

oğul bakıştılar. 
Oğul babasına “Pekala, ben yatıyorum” dedi. "Yarın ofise gitmek için sabah 

erken kalkmam gerekiyor." 

"Tamam," baba başını salladı. 
Alina'nın odasının önünden geçerken ağabeyi, kız kardeşinin balkona nasıl 

çıktığını ve korkulukların üzerine eğilmeye başladığını dehşet içinde gördü. Adam 
ona doğru koştu. Kız düşmeye başladığı anda elbiselerini tutmayı başardı. Onu 
büyük zorluklarla tuttu. İpek gece elbisesi parmaklarından kayıyordu. Yardım için 
bağırdı. Bu arada kız, baş döndürücü karanlık uçurumu görünce uyanmış gibi 
yüksek sesle bağırdı. Kurtarmak için seğirmeye başladı ve elbisesi neredeyse kayıp 
gitti. Bir an daha geçse kaza gerçekleşebilirdi. Ama uyanan anne ve baba onlara 

koştu ve ortak çabalarla kızı kurtarmaya yardım etti. 
Her şey sadece birkaç saniye içinde oldu. Ancak aile o kadar stresliydi ki bir 

süre kimse hareket edemedi. Davranışlarına kızan vahşi bağırışlarla uyanan 
komşularının telefon aramaları, garip bir şekilde tüm ailenin akıllarının başına 
gelmesine yardımcı oldu. Kızı uyuttuktan sonra, ebeveynleri ve erkek kardeşi 
sabaha kadar uyuyamadı. Uyuyan Alina'nın yanında otururken acılarını 
düşünüyorlardı ve bundan sonra ne yapacaklarını kendilerine soruyorlardı. 

 

* * * 
 

Nikolai Andreyeviç bilgilendirildikten sonra, kızın ailesi kadar kendisi de şok 

oldu. Ama duygularını çabucak hafifletti ve bu sorunu tüm bakış açılarından analiz 
etmeye başladı. Daha önce pratiğinde böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Bu olay 
anlatılamazdı. Ruhsal bozukluğu veya patolojisi olmayan, herhangi motivasyonu 
olmayan, hatta dahası antidepresanların etkisi altında olan bir kız nasıl intihar 
edebilir?! Bu çok fazlaydı! 

 

Nikolai Andreevich gerçekleri ne kadar çok analiz ettiyse, eski varsayımlarını 
bile nasıl açıklayacağı konusunda kafası o kadar karıştı. Her şey oldukça tuhaf ve 

belirsizdi. İstatistiklere göre bu davanın tek olmadığını biliyordu. Kendini 
öldürenlerin sadece üçte biri zihinsel bozukluklar ve patolojiler yaşamıştı, diğerleri 
ve vakaların yarısından fazlasında oldukça normal insanlardı. Bu nedenle, Nikolai 
Andreevich bu vakaların geçici depresyonlardan, yaşam sorunlarından, insanların 
kişisel dünya görüşlerinden kaynaklandığını düşünmeden önce, Alina'nın vakası 
eski sonuçlarını gözden geçirmesini sağladı. On beş yaşındaki kızın herhangi bir 
biçimlenmiş dünya görüşü olamazdı. Nikolai Andreevich, bu vakanın kökenini 
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bulursa, oldukça normal insanların neden intihar ettiği sorusuna yanıt alacağını 
varsayıyordu. Ve doğru teşhis koyarsanız, gerekli tedaviyi bulabilirsiniz. 

 

Kız tekrar hastaneye geldi. Nikolai Andreevich, farklı psikoterapötik 
yaklaşımlar ve yöntemler kullandıktan sonra hipnoz kullanmaya cesaret etti. İnsan 
zihni üzerindeki kötü etkisinden dolayı bu uygulamaya karşı olumsuz bir tavır 
sergileyen Sensei ile ciddi bir konuşma yaptığı için Nikolai Andreevich bunu çok 

nadiren kullandığından, onu kullanmak konusunda şüpheleri vardı. Ama bu vakayı 
tamamen umutsuz olarak değerlendirdi. Dahası, Sensei o anda kasabada olmadığı 
için bu karmaşık vaka hakkında ona danışamazdı… 

 

Nikolai Andreevich, Alina'yı hipnotize etti ve ilk intihar girişimi anından 
itibaren olan her şeyi hatırlamasını emretti. Duydukları onu bir uzman olarak 
etkiledi. 

Normalde dışarıdan alınan tüm gerçek bilgiler bilinçaltında sabitlenir, deyim 
yerindeyse orada bilgisayarın hard disklerine kaydedilir. Bu bilgilerin çoğu, bilinçli 
bir analizden kaçınılarak kaydedilir. İnsan, olanları anlatırken pek çok ayrıntıyı 
hatırlamayabilir. Ama bilinçaltı, ustaca yönlendirildiği zaman, ayrıntılar da dahil 
olmak üzere her şeyi olduğu gibi tekrar edebilir. 

Nikolai Andreevich gerçekten inanılmaz bir şey buldu. Kızın bilinçaltı 
gerçeğin resmi yerine tamamen yanıltıcı bir görsel algı gösterdi. Şaşırtıcı bir 
şekilde, bilinçaltı çatının eşiğinde durduğunu bile sabitlememişti. Alina küçük bir 
nehrin yakınında olduğuna inanıyordu. Güçlü bir ateş arkasında parlıyordu ve 
önünde nehrin diğer kıyısında güzel, sakin bir açıklık vardı. Ve sadece bu küçük 
nehrin üzerinden atlaması gerekiyordu… 

 

Nikolai Andreevich şok oldu. Çünkü insan zihninden bilgi silinse bile, 
bilinçaltının derin katmanlarında hafızanın kayıp 'dosyalarını' içerecektir. Ama 
burada, bilinçaltının bu ulaşılmaz derinliğine tamamen farklı bir bilgi yerleştirilmiş 
gibi görünüyor. Bu yüzden kızın kendini koruma içgüdüsü bloke edildi ve bilinçaltı  

 

tamamen farklı bir modda çalıştı. Bu, zihninin her şeyi tamamen farklı aldığı 
anlamına gelir. Yanılsamayı gerçeklik olarak aldı. Aksi halde bu nehir nasıl olur da 
dokuz katlı binanın eşiğinde olabilir?! Bu nedenle, olup bitenlerin gerçekliği 
bilinçaltından çok daha derinlerde aranmalıdır, Doğu'da bu kaynağa gerçek 'Ben' 
denir, biz ona 'ruh' deriz. 

 

Nikolai Andreevich, Alina'nın diğer tüm intihar girişimlerini kontrol etti. 
Sadece kendini zehirleme durumunda, kızın bilinçaltının, görgü tanıklarının ve kızın 
kendisinin tanımına oldukça uygun olan aşağı yukarı yeterli bir resim gösterdiği 
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ortaya çıktı. Özel bir şey fark etmedi. Oldukça tipik bir durumdu - intihar girişimi, 
kaygı, panik, apaçık depresyon, zihnin "tünel" daralması durumunda işlendi. Ama 
diğer tüm vakalar tam bir bilmeceydi. Genel tablo sadece ürkütücüydü. En iyi ruh 

hali içinde olan Alina'nın aniden hafıza kaybı yaşadığı ve istemsizce intihar ettiği 
görüldü. Üstelik birine şantaj yapmak ya da kişisine dikkat çekmek için değil, 
ölümcül sonuçla kendini öldürmek. İntihar eylemlerinin tetikleyicisi neydi? 

 

Nikolai Andreevich bu konuyu derinleştirdikçe, daha fazla soru ortaya çıktı. 
Tıp literatüründe sadece sorular ve önemsiz sayıda cevap buldu, çoğu ilkel 
fizyolojik seviyedeydi. Bilimin, işlenen intiharların olası nedenlerini bulamadığı 
izlenimini edindi. Her adım çok dikkatliydi ve vakaların çoğu öneri ve 
varsayımların tek taraflı konumuyla açıklandı. Nikolai Andreevich, insan zihninin 
böylesine gizemli bir fenomenine net bir cevap aramak için zifiri karanlık siste 
yolunu kaybetmiş bir gezgin gibi hissetti. Soruşturmalarında bir çıkmaza girdiği 
açıktı. Bu sorunu aydınlatabilecek tek kişi Sensei'ydi. Ama o şehirden ayrılmıştı. 
Böylece Nikolai Andreevich, Sensei'nin zihni değiştirme yöntemini, bir insanın 
gerçek 'Ben'inin uyanmasını ve bir diyalog çağrısında bulunmasını sağlayan 
"istisnai hariç tutma" olarak kullanmaya karar verdi. 

 

O gün, Nikolai Andreevich için 'çağ açan bir keşif' oldu. Alina'dan 
duydukları, Sensei'nin verdiği özel bir teknik sayesinde, bir insan Yaratığının 
ölümden önceki ve sonraki küresel yaşam anlayışı konusunda onu bir kez daha 
sarstı. 

* * * 
 

Sensei'nin işe geldiği ilk gün Nikolai Andreevich, "büyük keşfi" ile ofisine 
koştu. Alina'nın tüm geçmişini ve kızın intihar davranışının tetikleyici nedenini 
bulma girişimlerini ayrıntılı olarak anlattı. Sensei onu her zamanki gibi sessizce ve 
dikkatle dinledi. Garip bir cümle kurduğu anda, 'Görüyorum, kız kendini açtı'. 
Psikoterapist, hipnoz kullanarak yaptığı deneylere hikayesine geldiğinde, Sensei 
kınayarak başını salladı. 

 

Nikolay Andreyeviç, yaptıklarını haklı çıkarmak için aceleyle, "Anlıyorum," 
dedi, "Ama başka bir çıkış yolu yoktu. Üstelik denemelerimin boşa gitmediğini de 
öğrendim…” 

Kızın var olmayan gerçekliği bilinçaltı algılamasını ayrıntılı bir şekilde anlattı 
ve büyük bir heyecanla Sensei tekniğini kullanarak yaptığı ana keşfine geldi. 

 

"Biliyorsun, iki büyük keşif bile yaptım. İnanılmaz! Birincisi, bilinçaltının 
"kara kutusunu" yeniden kodlamanın mümkün olmasıdır. Şimdi bilinçaltının derin 
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katmanlarının her şeyi bir kez ve sonsuza kadar sabitlediğine inanılıyor. Yani bir 
şekilde bilinçaltının üst seviyelerindeki bilgileri silmek, hipnoz sırasında değiş tokuş 
etmek mümkünse, bunu bilinçaltının en derin katmanlarında yapmak neredeyse 
imkansızdır. Uçaktaki 'kara kutu' kayıtları gibi çalışır. Bizim pratiğimizde insanların 
ameliyat sırasında bilincinin kapalı olduğu, ama daha sonra hipnotize edilerek 

doktorların ameliyat sırasında yaptığı ve söylediği her şeyi tekrarladıkları durumlar 
oldu. Bilinçaltının bu "kara kutusunun" yeniden kodlanmasının imkansız olduğuna 
yaygın olarak inanılıyordu. Ama aslında bu, bu yeniden kodlamanın mümkün 

olduğu anlamına geliyor! 

 

"Ama ikinci keşfime kıyasla bunların hepsi önemsiz. İnsan Şahsiyetinin 
ölümden sonra, daha doğrusu reenkarnasyondan sonra ve sonraki yaşam sırasında 
gerçekten korunduğunu öğrendim! İnsanlık için çığır açan keşif olabilir! Çünkü 
birçok insan depresyondayken problem çözümünü ölümde bulabileceğini düşünür. 
Ama aslında ölüm, örneğin intiharı ele alalım, aslında kurtarmıyor, aksine 
kötüleştiriyor. Ve asıl mesele olan bu şeyi, insanlar derinlerinde hissediyorlar. Ölüm 

korkusunun nedeni bu! Bilinçaltında insan intiharın bir çözüm olmadığını, ama daha 

sonra bir şeyi değiştirmenin kesinlikle imkansız olduğu içsel krizlerinin 

şiddetlenmesi olduğunu hisseder. 
 

İlk başta Sensei, her zamanki gibi Nikolay Andreyeviç'i dinledi. Ama 'kara 
kutu' hakkında konuşmaya başlayınca Sensei kendini zorladı ve daha dikkatli 
dinlemeye başladı. 

“Gerçek 'Ben' ile yapılan konuşma beni gerçekten etkiledi! Bunun gibi birkaç 

kanıt daha ve bu fenomenin bilimsel keşfinden bahsedebiliriz. Bu bilginin insan 
hayatını ve genel olarak toplum hayatını nasıl değiştirebileceğini hayal edebiliyor 
musunuz?! Bu, Şahsiyetin ölümden sonra da varlığını sürdürdüğünün pratik bir 
bilimsel kanıtıdır!” 

"Dur!" Sensei, hayranlık gösteren psikoterapistin konuşmasını birdenbire 
böldü. "Sanırım bir keresinde seninle bu tekniğin kullanımı ve bununla ilgili 
bilimsel keşifler hakkında konuşmuştuk." 

"Her şeyi anlıyorum! Kullanmayacağıma söz verdiğim için üzgünüm. Ama 

öyle oldu… Ve bunu buldum!  
… Bu bilgi paha biçilmez! Dünyanın nasıl değişeceğini anlamalısın…” 

 

"Elbette dünyayı değiştirir. Ama hangi tarafa, bunu düşündün mü?" 

"'Hangisine' ile ne demek istiyorsun? Daha iyisine, kesinlikle.” 

"Daha iyisine mi? Toplumda cacodemon (iblisin) hakimiyeti ile mi?! Bu 

bilginin değeri ancak birkaç kişi tarafından anlaşılabilir, ama toplumun zamanı 
henüz gelmedi. Ve sana bundan zaten bahsetmiştim. Her bitki zamanında yetişir.” 
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“Ama insanlar için, ulus için çok önemli. Halkın iyiliği için…” 

 

“İyiliği mi? İnsanlar için? Doktora tezinle birlikte ne kadar iyilik getirdiğini 
hatırlıyor musunuz? Bitirir bitirmez, hemen gizli olarak sınıflandırıldı. Gerçi içinde 
ciddi bir bilgi yoktu. Ve diyorsun ki, insanlar için… Her şey zamanında olur.” 

 

Nikolai Andreevich, Sensei'nin haklı olduğunu anlayarak derin bir iç çekti. 
Ama en önemli şeyi söylemediğini hatırladı ve devam etti, "Yani, bulduğum en 
önemli şey... Ama her şeyi adım adım anlatayım. Kızın gerçek 'ben'iyle diyaloğa 
başladığımda, son zamanlarda Kaluga semtinde yaşayan adamın Şahsiyeti ile 
konuştum. 1979 yılında kırk sekiz yaşındayken öldü. Başarısız bir kalp 
ameliyatıydı. O bir mühendisti. Herkes gibi standart bir şemaya göre yaşadı: 
çocukluk, okul, ordu, enstitü, evlilik, çocuklar, iş. Yeni bedenindeyken bile önceki 
yaşamını en küçük ayrıntısına kadar hatırlıyor. Kendisi hakkında, ölümden sonraki, 
reenkarnasyon sırasında ve özellikle şu anki hayatındaki duygularını çok anlattı. 
Elbette bu bilgi beni çok şaşırttı!” 

Sensei gülümsedi ve bu sefer daha yumuşak bir şekilde, "Merak etme, şok 
olan tek kişi sen değildin. Onun için de böyle bir sohbeti yapmak oldukça sıra dışı 
bir deneyimdi.” 

"Gerçekten mi? Bu konuşmayı kaydetmediğim için üzgünüm… Yaşam 

sonrası deneyiminden sonra hayatı anlamaya ve hayata bambaşka bir şekilde değer 
vermeye başladığını söyledi. Ama hiçbir şeyi değiştiremeyeceği için bu anlayış çok 
geç geldi. Yeni bir bedendeyken kendini çelişkili hissediyor. Bir yandan 
sonsuzluğun ve muazzam manevi gücün yakınlığını açıkça hissediyor. Ve gerçekten 
de bu İlâhi güce dalmak ve önceki hayatındaki düşünce ve eylemlerinin doğurduğu 
kalıcı ıstıraplardan kurtulmak istiyor. Öte yandan, yeni bir bedeni olan yeni 
Şahsiyetin içsel bir gözlemcisi olarak hissediyor. Ve yeni Şahsiyetin, yani Alina'nın 
da aynı hataları yaptığını dehşetle görüyor. Ama bunda etki edemez. Yeni 
Şahsiyetin kötü düşüncelerinin ve eylemlerinin hakim olması hükmetmesi, onun 
acılarını yoğunlaştırıyor. Onun ifadesine göre bu hâl bizim cehennem dediğimiz 
haldir.” 

"Hepsi bu değil," Sensei omuzlarını silkti. “Bu Şahsiyetin daha derinine 

inersen, önceki reenkarnasyondan bundan daha az acı çekmeyen bir başkasını 
bulacaksınız. Ve bunun arkasında başka bir acı çeken var. Ve bunun gibi." 

"Peki... Bu nasıl açıklanabilir?" 

"Açıklanabilirdi. Ama görüyorsun ki, bilimin diliyle açıklamaya başlasam 
hiçbir şey anlamayacaksın.” 

Nikolay Andreyeviç gülümsedi ve içini çekti. 

"Bunu biliyorum. Ama bunu beklemiyorum. Bana basitçe ve mecazi olarak 

açıkla.” 
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Şimdi gülümseme sırası Sensei'deydi. 
"Basitçe mi diyorsun?" ve bir süre sonra mizahla ekledi. "Pekala, tamam. 

Sadece ruhun bir tür yumurta hücresi olduğunu hayal et, spermatozoa ise 
reenkarnasyondan sonra bedendeki Şahsiyetler gibidir. Şahsiyet, yaşamı boyunca, 

bizim durumumuzda yumurtaya yaklaşan bir spermdir. Etrafında dönüyor, ama onu 
döllemeyi başaramıyor. Böylece zavallı spermatozoon tüm yaşam enerjisini 
kaybeder ve onun yanında kalır, şöyle diyelim, aşağılık kompleksinin tam setiyle 
Şahsiyet olarak kurur. Reenkarnasyon biter. Bir sonraki spermatozoon-Şahsiyet, o 

yumurta-ruh için çabalar. Ama hayatı boyunca yine kuyruğunu salladı ve maddi yön 

için çabaladı. Böylece yumurtanın ruhsal olarak döllenmesi yerine tüm yaşam 
enerjisini kendi egoizmine harcadı. Yaşam enerjisi bittiğinde, bu Şahsiyet aynı 
aşağılık kompleksi hikayesini deneyimler ve duygusal olarak cehennemdekinden 
bile daha kötü acı çeker. Yine yeni bir reenkarnasyon. Üçüncü sperm, yumurtaya 
doğru çabalar. Onun girişimi yine başarısız olur. Ve böyle devam eder. Belli bir 

zaman diliminde hiçbirinin yumurta-ruhu döllemeyi başaramaması durumunda, 
ruhun yanındaki duygusal kompleksleri olan tüm bu kurumuş spermatozoalar yok 
olur.” 

    “Ve yumurta?"  
            "Bir bakıma o da. Çünkü görevini yerine getirmediyse, böyle döllenmemiş 
bir yumurta-ruha kim ihtiyaç duyar? Bu nedenle, o da başka bir duruma yok edilir. 
Çünkü asıl amaç, Şahsiyetin Sevginin gücü ve saf İnanç sayesinde ruhuyla 
bütünleşebilmesidir. Bu neden gerekli? Çünkü bu durumda tamamen yeni bir ruhsal 
varlık doğar, ona melek diyelim. O, ruhun sonsuzluğunun genlerini ve güçlü yaşam 
gücünün genlerini gerçeklikte tezahür ettirir. Elbette tüm bunlar kulağa çok ilkel ve 
kaba geliyor. Ama sanırım gayet açık. 
 
… Yani genel olarak kimyaya benziyr – devam eden süreçlerin yasalarını 
biliyorsanız ve iki farklı kimyasal elementi ustaca birleştirirseniz, sonsuz enerji 
kaynağı olan tamamen yeni bir madde elde edersiniz.” 

 
“Kimya elbette iyi bir örnek. Ama bunu fizyolojik seviyede ele alalım. 

Yeterince komik ama şimdi gerçekten daha açık," diye yanıtladı Nikolai Andreevich 
gülümseyerek. “Ama sana sormak isterim, bir insan bütün hayatı boyunca bu 
yumurta-ruh için manevi olarak çabalamış da bunu hayatı sırasında başaramamışsa? 
Sonra ne oluyor?" 

 

“Aslında herkesin yaşamı sırasında ruhunu dölleme ve yeni bir yaratık olma 
şansı vardır. Esas olan, gerçekten bu amaca ulaşmayı istemek, olumsuz düşünceleri 
ve şüpheleri reddetmek ve tamamen tek bir amaca konsantre olup Ruhsal doğanızın 
içsel Sevgisini büyütmek... Eğer insan ruhsal yolunda yavaşça ama ısrarla giderse, 
mecazi olarak söylersek, yumurta-ruhun kabuğu Şahsiyetin baskısına teslim olmaya 



 40  
40 

başlar. Hatta bu 'spermatozoon' döllemeyi başaramasa, ama ruhsal yolda küçük bir 
gedik açmayı başarırsa, sonraki ‘spermatozoon’- Şahsiyet onun yerini alır.  

Önceki ortak-kardeşinden biraz daha iyi koşullara sahip olur. Doğumundan 
itibaren daha nazik ve pozitif olacağı anlamına gelir. 

 

"Çocuklara bak. Bir ailede iki tür doğar. Aynı yetiştirme koşulları ile 
bunlardan biri bencil, kötü, her şeyi kendine almaya çalışan, diğer insanların 
acılarına kayıtsız, bir diğeri ise kibar, cömert, insanlara açık. Bu, onların içindeki 
önceki Şahsiyetlerin çalışmasının bir sonucudur. İlk çocuk, en azından bir nebze de 
olsa nazik olabilmek için tüm hayatı boyunca çok çalışmak zorundadır. Ya da 
kabaca söylersek, cacodemon (iblis) garajından ayrılmak için. Diğeri ise zaten 
ruhsal yoldadır ve agathodemon'unu sevginin gücüyle güçlendirme şansına sahiptir. 
Ve ahirette de her biri, bütün ömürleri boyunca içlerinde besledikleri hislerin 

meyveleriyle yaşayacaklardır.” 

 

"Bu gerçekten öyle, o gerçek "ben" bana "acı meyve" hakkında bir şeyler 
anlattı. Acısını azaltan tek şey, yeni Şahsiyetin içinde İnanç ve Sevginin serpilmesi 
anlarıydı. Bu onun için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda acı çeken yaratığın 
geçici bir süreliğine acıyı dindiren, yatıştırıcı, tatlı bir uykuya dalmasıdır. Ama yeni 
Şahsiyet, olumsuz düşünce merkezini açar açmaz, bu acı tekrar gelir.” 

"Aynen öyle. Bu yüzden her zaman Ruhsal yol ve agathodemon'un (iyi şans 
getiren ruh) hakimiyetinin insan hayatında çok önemli olduğu söylendi” diye ekledi 
Sensei. 

 

Nikolai Andreevich onu dikkatle dinledi ve Sensei'den bir şeyler daha 
eklemesini bekledi, ama bu olmadı ve şöyle dedi: “İnsanlar sınırın ötesinde onları 
neyin beklediğini bilselerdi, bu hataları yapmazlardı. Bütün azizler her nesilde 

“İnan!” diyorlardı, ama hala şüphelerimiz var.” 

"Aynen öyle. Ama İnançta hiçbir şüphe olmamalıdır! Hayvan doğasının 
dünyasında şüpheler olabilir. Ama Ruhsal dünyada, ciddi enerjilerin dünyasında, 
herhangi bir şüphe küresel sonuçlarla doludur.” 

“Evet… Ama bu vakadaki en ilginç şey, bu iç gözlemcinin tamamen farklı bir 
tablo görmüş olmasıdır. Kıza baskı uygulayan, bilinçaltının derin katmanlarında 
gerçekliğini değiştiren güçlü negatif kuvvet vardı. Yani bu güç zihninde hüküm 
sürdü ve onu intihara itti.” 

 

Bir güç diyorsun..." dedi Sensei yüzünde katı bir ifadeyle. 
Bir süre bir şey düşünürken sessiz kaldı ve sonra bir şey söylemek istedi ama 

o anda bir grup adam ofisine geldi ve Sensei sadece "Tamam o zaman, bakarız" 
dedi. 
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Kızı incelemek için gitmeyi kabul etti ve dikkatini adamlardan gelen haberleri 
dinlemeye çevirdi. 

 

* * * 
          Nikolai Andreevich, Sensei'yi kliniğinin girişinde karşıladı ve tıp merkezinin 
dolambaçlı labirentlerinde ona rehberlik etti. Sonunda, potansiyel intiharlar ve derin 
depresyona giren insanların olduğu bölüme geldiler. Sensei, psikoterapistle birlikte 
uzun koridorda derin düşüncelere dalmıştı. Nikolai Andreevich ona kızın son 
muayene sonuçlarını anlatıyordu. 
 
         Koğuşlardan birinin kapısı ardına kadar açıktı. Köşede, orta yaşlı, saçı sakalına 
karışmış bir adam köşedeki yatakta yatıyordu ve kayıtsızca açık kapıya baktı. 
Koğuşun yanından geçen Sensei aniden durdu, bu hastanın gözlerine baktı ve ona 
döndü. 
        "Nereye gidiyorsun? Daha ileri gitmeliyiz,” Nikolai Andreevich, Sensei'nin 
yanlış yöne gittiğini düşündü. 

 

Ama Sensei onun sözlerine tepki vermedi. Bilerek koğuşa girdi ve hastanın 
yanına oturdu. Nikolay Andreyeviç onu şaşkınlıkla izledi. Adam ziyaretçilerine 

bakmadı bile ve kayıtsızca açık kapıya bakmaya devam etti. 
"Ne zamandan beri burada boş boş oturuyorsun?" diye sordu Sensei, adama 

onu uzun zamandır tanıyormuş gibi bakarak. 
"Neredeyse bir ay," diye yanıtladı Nikolay Andreyeviç onun yerine. "Üçüncü 

kez intihar girişiminde bulundu. Derin depresyonda. Kesinlikle asosyal ve bütün 
gün burada yatıyor…” 

Ama Sensei, psikoterapistin sözlerini görmezden geldi. Aniden garip bir şiir 
okumaya başladı: “Hiç doğmamak / En iyisi, başına gelebilecek en iyi şey, / 
Sıradaki en iyisi, doğduğunda, en az gecikmeyle / Geriye giden yolu izlemek.” 

İlk dizeler hastanın gözlerinde bir ilgi parıltısı uyandırdı. Başını olağandışı 
ziyaretçiye çevirdi ve okumayı zar zor bitirdi, adam zevkle, "Sofokles mi?! Bu antik 

Yunan oyun yazarının şiirlerini de okudunuz mu?!” 

Sensei gizemli bir şekilde gülümsedi.  
Hasta, kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi hayranlıkla, "Benim gibi düşünen biriyle 
tanıştığıma memnun oldum," diye mırıldandı. Ama ondan sonra aceleci bir 
konuşmayla patladı, "Burada, bu duvarlarda, neredeyse iki buçuk bin yıl önce 
şaheserlerini yazan bir adamın bu paha biçilmez mısralarını alıntılayan bir ses 
duyacağımı beklemiyordum! Bu harika! Ben sadece onları düşünüyordum. Ne doğru 
sözler…” 

    "Ama hatırladığım kadarıyla başka sözler de söylemişti, 'Bir insana hizmet 
etmiyorsa zihin korkunç olabilir,' dedi Sensei. 
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       "Kes şunu... 'zihin'... Zihin, insana bir armağandır ve aynı zamanda onun 
lanetlenmesidir. François de La Rochefoucauld'un sözlerini hatırlıyor musunuz, 
'Zihin her zaman kalbin aldatıcısıdır.' Buna nasıl katılmam? İnsanlar her zaman 
birilerinin zihnini küçük düşürmeye çalışır. Ama bunu iyi yapmayı beceremiyorlar. 
Sonra acımasızca intikamını alıyorlar ve zulme başlıyorlar. Ve sadece ölüm onun 

kurtuluşudur! Cicero'nun dediği gibi, "Ölüm talihsizliklerden uzaklaştırır, ama iyi 

şeylerden değil." “Vaiz 9:4'te bir cümle vardır: 'Yaşayanlar arasında umudu olan 

vardır; diri bir köpek bile ölü bir aslandan iyidir!'” 

 

"Umut?! Umut sadece boş bir sestir," dedi adam üzgün bir şekilde. Ve aniden 
hayatından şikayet etmeye başladı. “Kimse beni anlamıyor, ne arkadaşlar, ne 
meslektaşlar, ne de akrabalar! O zaman neden yaşamam gerekiyor? Neden bazı 
insanlar şanslıyken benim gibi diğerleri sadece sorun yaşıyor? Belki diğerlerinden 
daha kötüyüm. Bütün dünya bana karşı bu kadar düşmansa neden daha uzun 
yaşayayım? O (*bir kadından söz ediyor) bile beni terk ettiyse... Hayatım anlamsız. 
Benim gibi böyle bir zihinsel ızdırap yaşayabilir misiniz? Bu acı beni içten içe 

yutuyor ve beni parçalara ayırıyor. Hayatım bana sadece acı getiriyor. Ve kimse 
bundan cayamaz… Ölmek istiyorum.” 

"Ölmek istiyorsun? Ama bu hayatta ne yaptın? Şimdi öleceksin ve sonra ne 
olacak?” 

"Acı çekmeyeceğim."  

"Çekmeyecek misin?! Orada huzur bulacağını mı sanıyorsun? Bir avuç 
kötülükten, bir avuç acıdan kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Sen saf bir adamsın! 
Orada daha çok acı çekeceksin. Çünkü burada sana hükmeden her şey orada kat 
kat büyüyecek. Burada bir ŞANSIN var, ama sınırın ötesinde seçtiğin meyveye 

sahip olacaksın. Ne ekersen onu biçersin…" 

"Bütün bunlar boş sözler. Uyuduğumda kendimi iyi hissediyorum. 
Uyandığımda kendimi kötü hissediyorum. Son bir uyku çekmek istiyorum ve orada 

kendimi iyi hissedeceğim. Ve sözlerin sadece kelimeler." 

"Sadece kelimeler mi?!" Sensei onun elini tuttu ve kuvvetle çekti. "O zaman 

gerçekliğe gidelim." 

Sözlerinden sonra adam kapanmış gibi görünüyordu. Bedeni kasılmıştı ve başı 
cansız bir şekilde yastığa düştü. 

Her şey kayboldu. Sadece sonsuzluk hissi ve sonsuz özgürlük zihni tamamen 

kapladı. Kaygısızlık, sakinlik her taraftan ahenkli nefesiyle hoşnut ediyor. Ne büyük 
mutluluk! Beden yok, problemler yok, ıstırap yok. "Burası bir cennet olabilir! 
Özgürüm, sonunda özgürüm!” uzun zamandır beklediği bir arya, zihninin içinde bir 

yerde yankılandı. Ama birdenbire hiçbir yerden melodik bir ses duydu, 'Sen saf bir 
adamsın, gerçekten özgür müsün?!' 
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Korkunç bir şey oldu. Bu kutsanmış halde kalma arzusuna, iradesine karşı bir 
yere çekildi. Ne güçlü bir çekim! Sanki biri aklını zorluyor, sana benzer bir şeye 
bölüyor. Yaşamın son dakikalarındaki gibi parça parça değil, tüm yaşam için 
korkunç acı verici bir duygu kümesi, nefret, kötülük, korku içinde yoğunlaşmış 
gibi, önceki tüm olumsuzları korkunç bir acıyla yeniden yaşıyorsunuz. 

 
“Eski acının geri gelmesi mümkün mü?! Tanrım, çok ağır ve dayanılmaz 

hale geldi! Bu yakıcı zihinsel ıstırap, gücümün ötesinde bir baskı uyguluyor!” 
Umutsuzluk, korku, panik ve ağırlaştırıcı kaçınılmazlık trajedisi hissi. 

"Ama bu nedir? İmkansız… Yaşam gücüm yok! Acıyı nasıl bastırabilirim?!” 
Keskin bir kalp kırıcı zihinsel acı hissi ve bir şeyleri değiştirmek için tek bir yaşam 
gücü damlası yok! 

     Korku bir kar çığı gibi büyüyor. Zihinsel acı daha güçlü hale geliyor. “Hayatım 
boyunca bu kadar güçlü müydü? Hayır, hayır… Bu böyle olamaz… Bu ince 
kabuklar-altımdaki Şahsiyetler – bu onların acıları! Peki neden böyle bir acı 
hissediyorum?.. Çünkü o benim! Bu olumsuzluk çok iç karartıcı, öyle bir acı veriyor 
ki… Artık dayanamıyorum!..” 

         "Neredeyim? Bu garip… Acı biraz azaldı ama ruhumun acısı kaldı. Ruh?! 
Aman Tanrım, o çok yakın! İşte burada, bir sabun köpüğünün ince filminin 
altındaymış gibi ince zar tabakasının altında titriyor. Sonsuzluğunun ve huzurunun 
titreşimlerini çok net hissediyorum… O kadar yakın ve ulaşılmaz ki! Gerçek yuva 
hakkında inanılmaz ıstırap hissediyorum! Çünkü doğal sonsuzluğa dalmak, işkence 
eden acıdan sonsuza kadar kurtulmak için yaşam gücünün bir damlasına ihtiyacım 
var. 

 … Bu duyarlı karşıtlığı çok güçlü hissediyorum… Hayır, ruhun ıstırabı 
yoktur, Tanrı oradadır, huzur oradadır, orada acıya yer yoktur. Bütün acılar 
içimde…” 

Havada yüksek sesle çocuk ağlaması duyuldu. "Neredeyim? Bir çocuğun 
bedeninde miyim?! Yeni bedende mi?" Ama sevinci ağırlık ve depresyon izledi.  
Bebeğin bedenini bir spazm kapladı. "Ama bu çok acı verici! O nedir?!" "Serebral 
spastik çocuk felcinin ağır formu..." diye tekrarladı beyaz elbiseli uzun boylu adam, 
çocuğun üzerine eğilen bir kadına. "Bu imkansız! CSP?! olamaz!" Güçlü bir spazm, 
çaresiz bedeni yeniden büktü. 

“Ne korkunç bir acı! Aman Tanrım, ne için? Çok fazla olumsuzluk mu vardı? 
Dengenin kadehindeki son damlam mıydı? Ben ne yaptım! Geçmişim için ne 

korkunç bedel! Kendimi tüm hayatım boyunca kendi Ego'ma kilitleyen bir aptaldım! 
Ve şimdi ne olacak? Hayatım boyunca bu çaresiz bedende net bir zihnim mi 

olacak?! Ben ne yaptım?! Kendimi mahvettim, çok daha ağır varoluş şartlarına 
soktum. Kendime daha da fazla acıları ekledim. 
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Ama ruhum çok yakındı… Aman Tanrım, bağışla beni!!! Sen hep benimle 
birlikte oldun, ama ben… Beni affet!!! Senin paha biçilmez hediyeni - Hayatı, 
aptalca ve faydasızca harcadım, gerçekten özgür Sonsuzluğuna biraz daha 
yaklaşmak için çok az iyilik yaptım… Hayatın her saniyesi ne kadar değerli… Şimdi 
kurtarıcı Şansın kaybı ne kadar utanç verici ve acı verici...  

Gücüm ve olanaklarım geri dönüşü olmayan geçmişte kaldığında, şimdi ne 
yapabilirim?! Ve şimdi, yeni Şahsiyet tarafından tekrarlanan bir ve aynı aptal 
hataları, tüm tutsak edilmiş Şahsiyetlerin acılarını yoğunlaştıran, onun büyüyen 

öfkesini acı bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Onlar da kendi acılarıyla yeni 

Şahsiyetin ıstırabını artırıyorlar. Yaşam gücü olmayan bir varlık olmak korkunç! 

Yeni Şahsiyetimin içindeki her şeyi, ıstırabı hissedebiliyorum, acı çekebiliyorum 
ama hiçbir şeyi değiştiremiyorum… Bu bir kısır döngü gibi, şimdi aptallığımla 
yaşadığım ve artık benim için yanan bir sonsuzluk haline gelen bir cehennem 
çemberi… Şimdi görüyorum ki Ölüm acıdan kurtarmaz, Yaşam boyunca 
biriktirdiğiniz 'içinizdekileri' ağırlaştırır. Tanrım! Bağışla beni… Mümkünse beni 
bağışla…” 

Bu samimi tövbe anında, olağanüstü derecede güçlü ve kudretli bir şey, onun 
özünü çocuğun sakat bedeninden çekmeye başladı. Bu maddeden güçlüklerle 
kurtulduktan sonra, alışılmadık bir özgürlük ve rahatlık hissetti. Ama hala kendi 

özünün çaresiz bir gözlemcisi olmaktan korkuyordu. 

Sonra kuvvetli bir görünmez güç onu tekrar başka bir bedene sokmaya 
başladı. Ne mutluluk - o kendi bedeniydi! Hayatın kokusunu hissetti, yatağına 
düştüğünü, güçlü bedenine genç kanla bağlandığını hissetti. Ve tüm bu olağandışı 
deneyim, yaşam gücünün önceki dolgunluğu zihnini kucakladı. Aniden, 
YAŞADIĞINI, kendi bedeninde olduğunu ve ellerinde yaratıcı bir yaşam gücü 
olduğunu büyük bir rahatlıkla anladı. Ve daha da önemlisi, kendi ruhu için, büyük 

acı deneyimleyen ve kendi seçimlerinin mahpusları olan kendi tüm 
Şahsiyetlerinin serbest bırakılması için her şey kaybolmamıştı. İnsanlar uğruna, 
kendi ruhu uğruna YAŞAMAK için büyük bir dilek ile tutuşuyordu. Sevgi adına 
sevmek ve tüm canlı varlıklar için Sevgi adına yaşamak! Kendi cehennemlerinin 

kabuğunda ebediyen kendi içinde tutsak edilmiş olan herkesin sadece sevincini değil, 
coşkusunu da hissettiğini kavrayarak, şeffaf duvarından Ruhun kurtarıcı gemisini 
ıstırap ve tövbe ile seyrediyordu. Ve bu kudretli geminin hareketini, üzerinde kaptan 

olarak onu Yaradan'ın sonsuzluğuna doğru süren hareketini hissetti. 
 

Adam gözlerini açtı. Elini tutan Kişiye baktı. Büyük Işığın O'nun gözlerinde 
parıldadığını gördü, onun ruhu da ışınlarda yansıyordu. Önünde Kimin olduğunu 
anladı ve o anda ona bir Şans olarak verilen İlahi armağanın tüm tamlığını kavradı. 
Hayatında ilk kez, her şeyi kucaklayan mutluluğun gerçek hissini yaşadı. Bunu 
kelimelerle ifade edemedi ve Yolunu Aydınlatan'ın elini minnetle kuvvetle sıktı. Ve 
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O, onu hiçbir şey söylemeden anlayarak, kaptana iyi şanslar diliyormuş gibi aynı 
samimi el sıkışma ile cevap verdi. Bu sessiz anda, sözcüklerle paylaşılamayacak her 
şey söylendi, çünkü bu, ruhların gerçek iletişimi idi. 

Adam hızla yatağından fırladı, kıyafetlerini plastik bir torbaya attı ve çıkışa 
koştu. 

Nikolai Andreyeviç, bir dakikalık baygınlık sırasında hastasına ne olduğunu 
anlayamadı ve ona bağırdı, “Hey! Dur! Nereye gidiyorsun?" 

Adam döndü, ona mutlu bir şekilde baktı ve doktora geri geldi. 
Minnettarlıkla elini sıktı ve "Doktor, hayatımda ne kadar çok şey yapmam 
gerektiğini hayal bile edemezsiniz! Doktor, HAYAT'ın ne olduğunu sen kendin 
hayal edemezsin! YAŞA, doktor!” 

Bu sözlerle koğuşundan koşarak çıktı. Hastadaki bu ani değişiklik karşısında 
şok olan Nikolai Andreyeviç, Sensei'ye şaşkın şaşkın baktı, "Ona ne oldu?! 
Güvenlik!” 

Sensei gülümsedi ve onu durdurdu, "Bu gerekli değil. O sadece tekrar 
sağlıklı." 

Koridora çıktılar ve hızla kaybolan adama baktılar. 
 Nikolay Andreyeviç hâlâ şaşkınlıkla, "Ne olduğunu anlamadım," dedi. 
 

Sensei Ömer Hayyam'dan dizeler alıntılayarak oldukça gizemli bir şekilde 
yanıtladı, "Cenneti ve cehennemi arıyordum, dünyanın ve sonsuzluğun ötesinde. 
Görkemli bir ses yankılandı göklerde: “ Ne arıyorsun? Cennet de cehennem de 

senin içinde!” 

 

"Anlamadım..." Nikolai Andreevich bir soruyla Sensei'ye bakmaya devam 
etti. 

"Sakin ol doktor," dedi Sensei ve dostça bir tavırla omzuna vurdu. "Önemli 
olan, hastanın bunu anlaması." 

"Peki Ömer Hayyam'ın bununla ne ilgisi var?" kafası karışmış bir şekilde 
omuz silkti. 

"Ömer Hayyam'ın bununla kesinlikle bir ilgisi yok," diye yanıtladı Sensei  
babacan bir gülümsemeyle. 

 

 * * * 

Sensei ve doktor, Alina'nın odasına girdiğinde, kız fark edilir şekilde canlandı 
ve onları tatlı bir şekilde karşıladı. Sensei oturdu ve farkında olmadan problemine 
geçen Alina ile sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra, ona sadece hayatını 
anlatmakla kalmayıp, o anda onu neyin üzdüğünü ortaya koymaya çalışarak 
içeriden açılmaya başladı. 
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Nikolay Andreyeviç, Sensei'nin konuşma tarzına bir kez daha hayran kaldı. 
Sensei, farklı yaşlardaki insanlarla özgürce iletişim kuruyordu ve bunu öyle bir 
şekilde yapıyordu ki, herkes onunla sadece açık bir diyalog kurmakla kalmıyordu, 
aynı zamanda en içteki konuları da hevesle tartışıyordu. Sorun hakkında basit 
konuşmanın yanı sıra, insanlar büyük bir rahatlama, tatmin ve hatta sakinlik 
hissediyorlardı. Sensei'nin sözleriyle, yalnızca sempatik bir anlayış bulmakla 
kalmadılar, en önemlisi de rahatsız edici sorulara son derece basit ve net cevaplar 

aldılar. Nikolai Andreevich, bu diyalog sürecinde kelimelerin değil, bazı görünmez 
içsel iletişim bağlantılarının önemli olduğu izlenimini edindi. Bu tür konuşmalarda 
gözlemci olarak bulunduğundan, kendisi de açıklanamaz bir duygusal yükseliş 
hissediyordu. Bu, Sensei'den yayılan tuhaf bir kutsanmış esinti gibi görünüyordu ve 
onu çevreleyen insanları sağlıklı bir şekilde etkiliyordu. 

Ve şimdi, Sensei'nin Alina ile konuşması sırasında, Nikolai Andreevich, 
gerçek Sensei'nin terapisinin sözel olmayan bir seviyede yapıldığını anladığını 
hissetti. Kız hevesle Sensei'ye maceralarını anlatırken, kalp meselelerini ve gençlik 
aşkının acılarını ayrıntılarıyla anlatırken (ki bu arada doktora bu kadar ayrıntılı 
anlatılmamıştı), Sensei dikkatle onun gözlerinin içine bakıyordu. Nikolay 
Andreyeviç'e Sensei'nin bakışı, sanki sadece bakmakla kalmıyor, görünmez bir 
şeyle mücadele ediyormuş gibi sürekli değişiyormuş gibi geldi. 

Konuşmayı bitirince, Alina'yı bırakın, Nikolay Andreyeviç bile açıklanamaz 

bir rahatlama hissetti. Yüreğinden bir yük kalkmış gibi. O anda doktor, tıbbi 
şüpheyle dolu zihni, bu hastanın tedavisinin mutlu sonucundan hala şüphe etmesine 
rağmen, o zamandan beri kız için her şeyin yoluna gireceğine dair açıklanamaz bir 
iç güvenin ortaya çıkışını hissetti. 

Odadan çıktıklarında psikoterapist, “Peki, fikrin nedir?” diye sordu. 
"Neden bahsediyorsun?" diye sordu Sensei, düşüncelerinden uzaklaşarak. 
 “Kız nasıl?"  
"Onu hastaneden hiç şüphe duymadan taburcu edebilirsin." 

“Bak, bunu ne kadar ustaca yapıyorsun! On dakika içinde iki iyileşmiş hastamız 
var. Vertebrolojinden (omurga bilimi) vazgeç! Bize katıl! Ülkeye ne kadar iyilik 
yapabileceğini hayal edebiliyor musun?!” 

Sensei gülümsedi, “Siz, insanlar! Her zaman birilerinin gelip her şeyi sizin 
yerinize yapmasını tercih edersiniz. Böyle şeyleri kendin yapamaz mısın?” 

"Şey... İstatistiklere bakılırsa, yapamayız," dedi Nikolai Andreevich gülerek. 
“Hım… İstatistiklere bakılırsa…” 

Nikolai Andreyeviç, "Evet, sayılar dünyaya hükmediyor," diye şaka yapmaya 
çalıştı. 

"Hatalısın. Sadece insanların dünyayı nasıl yönettiğini gösteriyorlar," diye ciddi 
bir şekilde itiraz etti Sensei. 

"Haklısın," diye gülümsedi Nikolay Andreyeviç. "Peki kıza gerçekte ne oldu? 
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Gerçekten normal bir çocuğa benziyor. İntihar eylemlerinin başlatıcısı neydi?” 

"Bilim adamı merakını gidermek için mi soruyorsun?" Sensei garip bir 
ifadeyle sordu. 

Nikolai Andreevich bile şaşırdı. 
“Sadece, neden… Pratik bir psikoterapist olarak da ilgileniyorum. Kendi 

kendine saldırganlık ve intihar sorununun şu anda özellikle çocuklar arasında ne 
kadar kritik olduğunu hayal bile edemezsin. Ne yazık ki, Alina'nın durumu son 
zamanlarda tipik hale geldi. Mutlu ailelerin gelecek için iyimser planları olan, 
moralleri yüksek kesinlikle normal çocukları, bir anda intihar ediyor. Ve tıp bu 
durumlarda güçsüz görünüyor. 

 "Ve onları nasıl tedavi ederiz? Geleneksel olarak – psikofarmakoterapi ile… 
Ve nesnel olarak söylemek gerekirse, psikofarmakolojinin başarısı esas olarak 
intihar aktivitesinin seviyesini değiştirmedi. İlaç almak hastaya geçici semptomatik 

rahatlama sağlıyorsa ne işe yarar? Dürüst olmak gerekirse, bu ilaçlar nedeniyle, 

doktor genellikle periyodik veya sürekli yaşam boyu tedaviye ihtiyaç duyan kronik 
bir hasta elde eder. Mesleki argomuzda hastanın tıbbi destek alma alışkanlığını nasıl 
adlandırdığımızı biliyor musun? "Gaddarlaştırıcı". Bunun nedeni, ilaçsız hastaların 
ilacı kalıcı olarak almaya başlamadan önce olduğundan daha fazla sinirli 
olmalarıdır. İyi bir şekilde, kaygılı durumu aşmak için kişi kendini eğitmeli, kendine 

güvenmeyi geliştirmeli, bu durumu aşmak için irade gücünü kullanmalıdır. Elbette, 

bu bir hap alıp sözde kaygısız ve aldatıcı bir koruma elde etmenin en kolay yolu. 

Ama asıl soru, hapın etkisinin sona ermesinden sonra insana ne olacağıdır. Sonuçta, 
bu tür sorunlar ortadan kalkmayacak. Ve sorular cevapsız kalıyor… Doğru, şu anda 
fizyoterapiyi ilaç dışı bir oto-saldırganlık tedavisi yöntemi olarak kullanmaya 

çalışıyoruz. Ama intihar vakalarının sayısı azalmıyor. Ve sorun bu dünyayı çoktan 
terk etmiş olanlarda değil. Sorun, bu tür girişimlerde bulunmaya devam eden 
insanlardadır. Bu gerçek bir salgın! 

"Evet, bir bilim insanı olarak bu beni rahatsız ediyor. Ama meraktan değil. 
Bilmen için, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yüzyılın ikinci yarısındaki verilerine göre 
intiharlar, son on yılda büyüme eğilimi göstererek ölüm nedenleri arasında 
dördüncü sırada yer almıştır. Gezegende bir yıl boyunca altı yüz binden fazla insan 
intihar ediyor. Sovyet sonrası bölgenin eyaletlerini ele alalım! Yüksek düzeyde 
intihar aktivitesi olan ülkeler grubuna dahil edildik. Geçmişte böyle bir şey hayal 
edebiliyor musun? Rusya'da son yüzyılda devasa bir bölgede sadece iki ya da üç 
intihar oldu… Asıl mesele şu ki, şimdi emeklilerle birlikte otuz ila kırk yaşındaki 
nüfusun yetenekli kısmı ölüyor. Ve çoğu zaman intihar girişimleri, on sekiz ila 
yirmi dokuz yaşlarındaki gençler tarafından yapılır. Ama en üzücü olan şey, son 
yıllarda, beş ila on dört yaşındaki çocuklar arasında intiharların ani bir şekilde 
artması ve çoğu zaman intihara hazırlık sürecinin uzun sürmesidir. Bu kesinlikle 

anormal ve açıklanamaz bir süreç! Bu yüzden intihara meyilli eylemlerde 
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bulunmanın gerçek nedenini bilmek benim için çok önemli. İnan, eğer bu nedeni 

bildiğim için bu insanlara yardım etmeyi ve en azından bir kısmını kurtarmayı 
başarırsam, hayatım boşa olmayacak. Bu yüzden senden aldığım bilgiyi sadece bana 
değil, yardım edeceği kişilere de Onur'un yaptığı gibi davranacağım." 

Sensei, Nikolai Andreevich'in gözlerinin içine dikkatle baktı. 
"TAMAM. Ama sana açıklayacağım her şeyin hayal edebileceğinden çok 

daha ciddi olduğu gerçeğine hazır ol." 

 
* * * 

 
Sensei'nin anlatımı gerçekten de Nikolai Andreevich'i şok etti. Birkaç gün 

boyunca duyduklarını düşünmekten kendini alamadı. Bu bilgi, toplumdaki toplu 
intihar sorununun sadece gizli bir yanını görme imkanı vermekle kalmadı, aynı 
zamanda bu kötülüğün kökenini de görmesini sağladı. Doktor, bazı hastalarının 
geçmiş vakalarından garip detayları analiz etmeye başladı. Apaçık olan şeye 
şaşkınlıkla kendinden geçmişti. Birçok şey netlik kazandı. Birçok insanın 
hayatlarının bazı dönemlerinde intihar etme gizli arzusunun her durumda kendi 
arzusu olmaktan uzak olduğu ortaya çıktı. Ve özellikle onları çevreleyen bazı 
'bireyler' için, bu özellikle gizli bir düşünce değildir. 

Nikolai Andreevich, gençliğinden bir vakayı bile hatırladı. Öğrenciyken her 
şeyin alt üst olduğu ve daha fazla yaşamanın kesinlikle anlamsız göründüğü bir 
dönem yaşadığını da itiraf edebilirdi. Gelecekteki doktorun o zaman intihar etmeye 
çalıştığı söylenemez. Hayır. Ama bu konudaki düşünce, katı yaşamsal iyimserliğine 
rağmen, kafasında ısrarla dönüyordu. Keşke o yıllarda bu bilgilere sahip olsaydı! 
Onu trajik sonuçlara iten iç karartıcı düşüncelerin bu kadar acı verici, dayanılmaz 
bir işkencesi olmazdı. O sırada, mutlu bir şans olarak adlandırılabilecek 
beklenmedik bir durum onu kurtardı. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı ve tüm 
dikkatini çekti. Gerçekten bir şans mıydı? Daha çok İlahi Takdirin iziydi… 

Nikolay Andreyeviç, geçmiş günlerdeki olayları hatırlayıp analiz ettikten 

sonra, o sıralarda neden bu kadar kötü düşüncenin zihninde bu kadar ısrarcı 
olduğunu ve yakın çevresinden kimin onun ölümü üzerine “yürekten ağırlamaya” 
gerçekten istekli olduğunu anladı. Ayrıca, bu tür olumsuz insanlarla karşılaşmanın 
nadir görülen bir durum olduğu geçmişin aksine, şu anda dünyanın onlarla ve 
karanlık işleriyle dolup taşmasından endişe duyuyordu. Sorunun toplum için 
ağırlığını, küreselliğini ve tehlikesini gören Nikolai Andreevich, Sensei ile 
konuşmasnı Peder John'a yeniden anlatmaktan kendini alamadı. Peder John, daha az 
olmayan duydukları karşısında Nikolai Andreevich kadar şok oldu ve o da bunları 
Sergey'e anlattı.  

 

Sergey, Sensei ve Peder John'un arkadaşıydı. Sensei'nin çevresinden, 
yalnızca özlerinin ruhsal gelişimiyle ilgilenmeyen, aynı zamanda günümüzde garip 
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gelse de, anavatanının kaderini de çok önemseyen insanların yakın çevresine 
dahildi. Yaklaşık otuz yaşındaydı. Hiçbir ayırt edici özelliği olmayan sıradan bir 
adam gibi görünüyordu. Genç yaşına rağmen, Sergey yeterli askeri deneyime 

sahipti. Hayatı boyunca çok şey görmüş ve yaşamıştı ve hayatının amacına olan 
inancını neredeyse kaybettiği belli bir dönem vardı. Ama Sensei ile unutulmaz 
buluşması sadece dünya görüşünü değiştirmekle kalmadı, hayatına güçlü bir itici 
güç verdi ve her şeyden önce hayatına anlam kattı. 

Büyük anavatanının sadık bir vatanseveri olarak, insanlara yardım etme ve 
Tanrı'ya hizmet etme arzusunu içinde hisseden Sergey, bu tür bilgilere kayıtsız 
kalamadı. Nikolai Andreevich, Peder John ve Sergey bir araya geldiler ve 

Sensei'den bu sorun hakkında daha ayrıntılı bilgi istemeye karar verdiler. Söylendiği 
gibi, her şeyi Sensei'nin dudaklarından öğrenmek ve en azından yaşadıkları kasaba 
için hangi iyiliği yapabileceklerini düşünmek istiyorlardı. Bu yüzden üçü de iş 
gününün sonunda Sensei'nin tıbbi ofisine geldiler. 

Tüm sağlık personeli ve hastalar çoktan gitmişti. Sensei arkadaşlarını odasına 
davet etti. İsteklerini duyunca sandalyesinden kalktı ve düşünerek bir aşağı bir 
yukarı yürüdü. 

“Kendinize ne kadar ciddi ve zahmetli bir ruhsal görev yüklemeye niyet 

ettiğinizi hayal bile edemezsiniz.” 

Nikolay Andreyeviç omuzlarını silkti. "Zorluklar karşısında geri adım 
atmayacağız" 

“Geri adım atacak yer yok, anavatanımız arkamızda!” Sergey ekledi. 
"Gerçekten, yer yok," Peder John iç çekti. “Bu kötü ruhlar son derece 

çoğaldı. Farklı çatlaklardan sürünüyorlar. Diğer herkes gibi biz de aynı kayıtsız 
uyurgezer olarak kalırsak, o zaman insanları uykudan kim uyandıracak, 
kayıtsızlıkları ile yaklaştıkları feci uçurumu kim gösterecek?” 

Sensei birkaç dakika tereddüt etti, oturan arkadaşların her birine dikkatle 
baktı, kişilikleriyle ilgili tüm artıları ve eksileri tarttı ve sonunda “Tamam, 
istediğiniz gibi yapacağım…” dedi. 

Üç arkadaş birbirlerine destekleyici bakışlar atarak neşelendiler. Sensei 
tekrar odaya yürüdü ve koltuğa rahatça oturarak konuşmaya başladı. 

"Pekala, bir sorunu anlamak için onu içeriden incelemeliyiz... Sözde insan 

hastalıkları, ani depresif durumlar, intihar girişimleri, intiharlar, kazalar, cinayetler 
genellikle Kanduk'un grubu tarafından yapılan eylemlerin tezahürünün sonuçlarıdır. 

 

“Kanduk kim? Dünyanın farklı köşelerinde farklı şekillerde adlandırılır. 
İnsanların en korkunç vampirlerle ilgili tüm hikayeleri, Kanduk'un yaptıklarına 
kıyasla sadece bebek dilidir. Esasen, kurt adamlar ve vampirler hakkındaki tüm bu 
batıl fikirlerin belli bir temeli vardır. Folklorda vampirler, mezarlarını terk eden ve 
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yaşayan insanların kanını emen ölü insanlar olarak temsil edilir. Bu masallar pek 
çok hayal ürünü ayrıntıya sahip olsa da gerçeklerden çok da uzak olmadığını kabul 
etmeliyiz. Kanduklar gerçekten de nihai ölüm anlamına gelen tam ruhsal 
yıkımlarına mahkûmdur. Ama belirli bir süre boyunca, yeni bedenlerde bilinçli 
olarak yeniden doğabilirler ve insanların pranasıyla beslenebilirler. 

"Prana, prana..." Peder John mırıldandı. "Yaşam gücü mü?" 

"Evet, bir keresinde size prana'nın bir insanın gebe kalındığı anda elde ettiği 
yaşam enerjisi olduğunu söylemiştim. Genel olarak, onun miktarı hayatının 
şartlarını belirler. Bu prana'nın yaşam boyunca harcandığı ve sona erdiğinde insanın 
öldüğü anlamına gelir. Pratik olarak kendi kendine yenilenmez, ama kuvvetli ve 
etkili bir güçtür, bu yüzden değerlidir.” 

"İşte bu," Peder John başını salladı. "Bilinen bir kavram olduğunu 
hatırlıyorum..." 

 

“Kanduk insanlardan prana çalıyor ve onu sadece “yem” olarak değil, aynı 
zamanda mecazi olarak, akümülatörlerini yeniden şarj etmek için ve ayrıca ona 
kurbanları üzerinde güç veren doğaüstü saçmalıklardan her türlü hile için bilinçli 
olarak bedenden bedene yeniden doğması için bir güç olarak kullanıyor. Kanduk 
basit bir insan değildir. O daha çok, bir tür parazite dönüşmüş eski bir insandır. Bu 
doğal. Hayvani ve ruhsal doğanın birleştiği her yerde, örneğin burada yeryüzündeki 
insanda olduğu gibi, her zaman bu birleşmede parazitleşen yaratıklar vardır… Tüm 
bu kötü ruhların maddi dünyanın susuzluğuna ve doymazlığına taptığını 
söyleyebiliriz.  Gerçi özünde Kanduklar ve gruplarının Lucifer'in sistemiyle hiçbir 
ilgisi yoktur. Bunlar, herhangi bir taraftan ayrı duran nötr ara yaratıklardır. 
Çoğunlukla, ihtiyatlı ve gizli hareket ederler.” 

"Gruplarından bahsettin..." dedi Sergey. “Bu, kendi başlarına hareket 
etmedikleri anlamına mı geliyor?” 

  

"Tabii, etmiyorlar. Kanduk, yardımcılar ile tam olarak doğrudan ilgilenir. 

Her şeyden önce, onlar kendisi için kademeli olarak insan pranasını aldığı için onun 
için bedava yemdir. İkinci olarak, bir bedenden diğerine geçiş süresi için onlar 
tarafından toplanan prana'nın yenilenmesi gerekir... Çoğunlukla, yardımcılarının üç 

grubunu kendisi için toplamaya çalışır. İlk grup Lemboy'lar içerir. Bunlar güvenilir 
insanlardır. Kanduk onları maddi bedende kendi “ebedi yaşam” gizemine inisiye 
eder ve prana ile enerji yenileme tekniğini açar, sadece asıl şeyi - yavaş yavaş 
onlardan da prana aldığı ve maddi bedenlerde hayatın sonsuz olmaktan uzak olduğu 
gerçeğini anlatmaz. Lemboylar da, kendi ikmallerini yapan ikinci grubu toplarlar – 

Klokhtun'lar. Ve Klokhtunlar daha büyük bir grubu toplar - İznyl. Ve herhangi bir 
grup Kanduk'tan ne kadar uzak durursa, o kadar çok sömürü ve daha az bilgi sahibi 

olur. Sonuç olarak, tüm bu kalabalık, daha önce de söylediğim gibi, Kanduk için 
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özel bir enerji deposu, Lemboylar tarafından da kullanılan bir tür prana 

yoğunlaştırıcı olarak işlev görüyor. Ve Kanduk yaşanılan hayatlarla yaşlandıkça, 
varlığını sürdürmek için daha fazla pranaya ihtiyaç duyar.” 

“Bu, Kanduk'un gerçek amaçlarının ve niyetlerinin yalnızca ilk grubu 
oluşturan Lemboylar tarafından bilindiği anlamına gelir. Ve geri kalanı, tüm 
bunlardan habersiz olarak sömürülüyor, ” Peder John kendisi için bir sonuç çıkardı. 

"Aynen öyle. Ve belirli sayıda Lemboy toplamak için en zor çaba, eski 
bedenin biyolojik ölümünden önce, eski bedenden yeni bir bedene geçtiğinde 
Kanduk tarafından yapılır…” 

"Bu Dunduk'un veya Kanduk'un bir ruhu olup olmadığını merak ediyorum?" 

 

"Evet, var. Onun eski bir insan olduğunu unutma. Ama her yeniden doğumda 
ruhu küçülür ve küçülür. Mesele şu ki, Kanduk bunu bir…şey olarak kullanıyor, 
sizin için açıklığa kavuşturmak için, ruhunu bir ulaşım tesisi olarak kullandığını 
söyleyelim. Toplanan prananın tüm gücüyle ona tutunur ve bir bebeğin vücuduna 
geçerken yeniden doğuş sürecini bilinçli olarak yönetir. Onlar parazitler gibi 

"yapışırlar", küçük bedenin yaşam gücünü yutarlar ve onu kendi enerjileriyle 

değiştirirler. İtiraf etmeliyim ki, çocuğun doğumundan sekizinci günden sonra, 
çocuğun kendi ruhu bedene geldiğinde nüfuz edebilirler. Ve Kanduklar onun 

ruhunu çıkmaya zorlar.” 

"Bu, bilinçli olarak yeniden doğdukları anlamına gelir..." dedi Nikolai 

Andreevich düşünerek. 
"Evet öyle. Kanduk, hafızayı, duyguları, önceki yaşamların deneyimini tüm 

hacminde saklar.” 

"Ve çocuğun bedenindeyken çevredeki insanlardan prana çalmaya devam 
ediyor mu?" 

“Mesele şu ki, Kanduk yeniden doğarken, çocuk bedeninde kaldığı süre 
boyunca ve bu beden büyürken Lemboylar, kendi gruplarından adlıkları prana ile 
onu beslerler, onlar vasıtası ile gelen bu enerjinin ona gittiği gerçeği hakkında 
fikirleri yoktur. Bu enerjiyi kendileri için topladıklarını sanıyorlar." 

 

" Bir dakika, onları ayıran mesafe ne olacak? Anladığım kadarıyla 
efendilerinin nerede yeniden doğduğunu bilmiyorlar mı?” diye sordu Sergey. 

"Bu durumda mesafe önemli değil. Enerji dünyasında her şey oldukça farklı 
bir şekildedir... Yani beden ergenlik çağına gelene kadar Kanduk insanlarla tek 
başına enerjisel temasa geçemez. Ve bu zamanda özellikle Lemboylar ve onların 
çevresinden beslenmeye ihtiyacı var. Kanduk sadece bedeninin ergenlik enerjileri 
kullanmaya başlayabilir.” 

"Ve ruhuna ne oluyor?" Peder John sordu. 

"İyi bir şey değil, kesinlikle. Her reenkarnasyonda ruhu küçülür ve küçülür. 
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Ve ne kadar küçülürse, Kanduk'un bir sonraki geçişi için ihtiyaç duyduğu prana 
miktarı o kadar artar ve daha kötü kalpsiz canavara dönüşür. Onun için bir tür açlık 
anlamına gelen yetersiz miktarda prana olması durumunda, korkunç bir güçle 
üzerine baskı yapan kalıcı negatif enerji topakları olan bir canavara dönüşür. 

“Reenkarnasyon sürecinden bilinçli olarak geçerek, daha yüksek kürelerin 
varlığının farkında olurken, bir Lemboy iken gönüllü olarak kendisini lehimlediği 
ve efendisi Kandukun görkemli güçten ve "ebedi reenkarnasyonlardan" zevk alma 

hakkında anlattığı masalları dinlediği bu insan kutusundan dışarı çıkamaz. 
 

 Artık insan olamayacağı ve bu pislikten kurtulmaya da gücü yetmediği 
ortaya çıkıyor. Bu yüzden ruhsal ıstırabı daha da kuvvetlenir. Ruhu 
reenkarnasyonlarda yuvarlanan ve bu maddi dünyadan çıkma, ruhsal gelişimin üst 
aşamasına geçme, Tanrı'nın gerçek yaratma gücüne katılma şansı hala olan bir 
insanın aksine, Kanduk bilinçli seçimiyle kendini bu şanstan yoksun bıraktı. Bu 
nedenle Kanduk hayatının çoğunu maddi dünyada yaşar. Bu onun için mutluluktur. 
Yeterinden fazla gücü var ve geleceği yok, bu yüzden öfke yayıyor. O mahkumdur 
ve bunun farkındadır. Bu yüzden geçirdiği her andan zevk alır. Kanduklar, hayatı, 
bireylerinin tamamen ölümünden önceki son nefes olarak alırlar.” 

 "Ama tam ölüm anında onlara ne oluyor?" Peder John sordu. 
Sensei kalktı, buzdolabından maden şişelerini aldı ve arkadaşlarına sordu. "İçer 
misiniz?" 

“İçerim,” dedi Nikolai Andreevich, diğerleri reddetti. 
           Sensei iki şişe açtı ve birini doktora verdi. Sonra koltuğa oturdu ve birkaç 
yudum soğuk alarak konuşmaya devam etti. 

“Sonsuzlukla karşılaştırıldığında genellikle yetersiz bir terim olan yaklaşık 
bin yıl anlamına gelen on ya da on iki hayat yaşadıktan sonra, Kanduklar pranayı 
işleme yeteneğini tamamen kaybederler. Ruh minimum boyutlara iner ve sonra 
tamamen yok olur. Ruhları olmadığı için çöp olurlar. Gördüğünüz gibi, paradoksal 
bir durumları var. Prensipte, bir ruha sahip oldukları için bireyler olarak var olurlar, 
ama ruhun gelişimi, zihinlerinde cocodaemon'un (iblis) sabit baskınlığı ile sürekli 
olarak baskılanır. Ruhları her zaman bu kötülük topağına direnmeye çalışır, bu 
yüzden bu yaratık inanılmaz acılar çeker. Ama aynı zamanda ruh olmadan da var 
olamaz. Böylece kelimenin tam anlamıyla cehennem azabına mahkum oluyorlar... 
Kanduk ruhu için hiçbir şey yapamaz, çünkü onların materyalizasyon süreçleri tüm 
hızıyla devam ediyor. Eskiden birisi olduğunu hatırlıyor, ama aslında artık ne insan 
ne de canavar, o bir hiç… Zaman geçtikçe prana onun için ölümcül hastalıkta bir tür 
anestezi hapı haline geliyor.” 

"Bu Kanduk fiziksel olarak ortadan kaldırılabilir mi?" Sergey, Sensei'yi 
dinlerken düşünerek sordu. 

"Evet, kaldırılabilir. Mesele şu ki, bedeninin fiziksel olarak ortadan 
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kaldırılması onun için büyük bir armağana eşittir, çünkü bundan sonra Kanduk, 
bedeninin kullanılmamış büyük miktarda pranası ile başka bir reenkarnasyona 

gidecektir. Ama ruhsal, enerjisel seviyede mücadele etmek, onun enerjisini kesmek 

için gerçek bir olasılık demektir.” 

“Onları nasıl anlayabiliriz?” 

 “Esasen bunu, bilincin başka bir yanından, ruhsal seviyede hareket etme aracılığı ile 
yapabiliriz. Genel olarak Kanduk ve grubunu sıradan insanlardan ayırt etmek çok 
zordur. Görünüşleri veya yaşam tarzları bakımından diğerleri gibidirler. Mümkün 
olan herkes olabilirler: arkadaşlar, yakın insanlar, akrabalar, meslektaşlar, patronlar. 
Ve reenkarnasyon deneyimlerinden sonra sosyal konum onlar için çok önemli değil. 
Sadece güçten bıkmışlar. Örneğin, bizim koşullarımızda ya milyoner ya da sokak 
temizleyicisi olabilirler. Onlar için hiç önemi yok. Gizemlerini büyük bir sır olarak 
saklarlar. Kanduk'un yakın çevresini ve kendisini de görünen izlerden anlamak çok 

zor." 

 “Piramit yapısı mı? ” Sergey sordu.  

 

"Evet, katı bir hiyerarşiyle. Sadece Kanduk'un en yakın çevresini oluşturan 
Lemboylar onu görerek tanırlar, çünkü onunla doğrudan iletişime geçerler. Onlara, 
başkalarının pranasını emme tekniklerini, insanların bilincini ve bilinçaltını 
manipülasyon yollarını, insanların Lemboyların kendilerine psikolojik ve enerjisel 
bağlılık yaratma yöntemlerini, anahtarları kodlamayı vb. öğretir. 

“Ne tüyler ürpertici bir hırsız seti!” John dilini şaklattı. "Dünya hakimiyetini 
hedeflemek gibi kokuyor." 

"Herhangi bir hükmetme umurlarında değil." Sensei elini salladı. “Asıl 
amaçları, açlıklarını tatmin etmektir - istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz - enerji 

açlığı askı prana açlığı. Başka bir konu da, bu amaca ulaşırken, sizin daha çok 
Arhcontlar olarak bildiğiniz Yıkıcılar ile kendi gruplarının faaliyetinin ortak 
çıkarlarının  birleşimini elde etmeleridir. O zaman kesinlikle zor zamanlar insanlara 
gelir. Kötü ruhlar ortak bir zemin bulmakta ve bencil amaçlarına ulaşmak için bir 
araya gelmekte her zaman garip bir şekilde hızlıdır.” 

 “Bu doğru,” Peder John kabul etti. 

Nikolay Andreyeviç, "Uzun zamandır kafamı kurcalayan soru bu," dedi. 
“Neden bu kötü ruhlar spiritüel insanlardan çok daha hızlı bir araya geliyor?” 

"Bu şaşırtıcı değil. Gerçek bir ruhsal kaynaşmaya ulaşmak için bu gruba 

dahil olan insanların kendi hayvani doğalarını zincirlemeleri gerekir. Ama bu büyük 

çaba gerektirir. Bu, insanın kendini ve düşüncelerini sürekli olarak kontrol 
etmesidir.” 

“Lemboyların da kendi grupları olduğundan bahsettin… Yanılmıyorsam 
Klokhtunlar,” diye hatırlattı Sergey ve devam etti, “Bu yüzden Lemboyları 
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görünüşleri ile tanıyorlar…” 

"Peki Klokhtunlar Lemboyların yemlerini nasıl yutuyor?" Peder John 

konuşmayı sorusuyla böldü. 

Sensei, "Esas olarak mali güdüler, güce susamışlık ve Ego'ları tarafından 
yutulan hayvan doğasının içkin maddi yemleriyle birlikte "akıl çelen fikirlerin" 
çekiciliği nedeniyle" diye yanıtladı Sensei. 

Psikoterapist, duyduklarını düşünerek “Bu, psikolojik olarak fikir üretmeye 

yatkın oldukları ve daha sonra kendi fikirlerini belirli bir yönde ortaya 
koyabilecekleri anlamına gelir” dedi. 

"Tam olarak öyle. Klokhtunlar, Lemboylarını idolleştirirler ve bu yapının 
arkasında Kanduk'un olduğundan haberleri yoktur ve doğal olarak onun gerçek 
niyetini de bilmezler… Klokhtunlar tamamen Lemboyların enerjisel etkisi altına 
girerler. Zamanla Klokhtunlar, “eğitmenlerinin” huzurunda bir rahatlama, bir tür 
doyum hissetmeye başlarlar. Ve sonrasında kendilerini Lemboylardan 

uzaklaştırmak için bir girişimde bulunurlarsa, böyle bir içsel depresyon hissetmeye 
başlarlar… mecazi olarak söylersek, sanki uyuşturucu bağımlısı gibi, birçok fiziksel 
ve zihinsel hastalık görünümünde bir tür yoksunluk sancısı çekerler. Gruba geri 
döndüklerinde her şey yerine oturur.” 

Nikolai Andreevich, “Bir tür fizyolojik bağımlılık mı yaşıyorlar?” sorusuyla 
başını eğdi. 

"O da dahil. Bilimsel bir dille ifade edersek, endomorfin öfori oluşumu ile 
ideolojik içeriğin tahriş edici maddelerle endorfin sisteminin uyarılması yoluyla 
endonarkotik bağımlılık, kulağa daha kesin bir tanım olarak gelecektir. Yani 
Lemboylardan kaçmaya çalışırlarsa, buna narkotik yoksunluğuna benzer hastalıklı 
bir durum eşlik eder. Bu şekilde Lemboylar, takipçilerini bilinçaltı seviyede 

kodlayarak hayvan doğalarını yoğun bir şekilde harekete geçirir. Onlara ciddi bir 
bilgi vermezler. Lemboy onlara yalnızca yıkıcı psikoteknikler ve insanlar üzerinde 
sınırlı bazı etki yöntemleri öğretir.” 

Peder John, “Kısacası, onları bencil amaçları için tam ölçekte kullanıyorlar” 
dedi. 

"Evet. Kanduklar ve Lemboylar da dahil olmak üzere bu yapının en üst 
sıraları için Klokhtunlar yarı iletken gibidir. Misyonları ile özel olarak 
görevlendirilirler, ama bunun esası hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Ana hedefleri, 

Kanduk'un yakın çevresinin yenilenmesini sağlayan insanların kakodaemonunun 
(iblislerinin) uyarılması yoluyla bir dizi insanın pranasına erişimini açmaktır." 

Sensei'yi dinleyen Sergey kollarını kavuşturdu ve son cümle telaffuz 
edildiğinde, "Hımm, bunu yapmak için Klokhtunlar en azından iktidarda bir 
pozisyonda olmalılar, ya da en kötü ihtimalle bir organizasyonun başında 
olmalılar... ” 

  "Doğru yönde düşünüyorsun," diye başını salladı Sensei, maden suyundan 
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birkaç yudum alarak, "Klokhtunlar genellikle siyasi, devlet ve daha sık olarak 
kamu, dini, mezhepsel dernekler veya agresif müzik çalan gruplar dahil 

hareketlerin, farklı grupların başlatıcıları, organizatörleri veya liderleridir… Bu tür 
grupların bir örneği, tamamen zararsız görünen yabancı dil eğitim kursları bile 
olabilir. Bu kursların öğretmenleri örneğin tamamen “masum amaçları” olan 
“gerçek gönüllüler” gibi davranarak başka bir ülkeden geliyor… Klokhtunlar kendi 
çevrelerinde kalabalıklar topluyorlar. Ve ilk bakışta, toplumun belirli çevrelerinde 

saygı duyulan barışçıl insanlar gibi görünebilirler. Klokhtunlar, ustaca negatif 

eğilimler ekleyerek insanların bilinçaltı motivasyonları üzerinde sinsice oynarlar. 

Ama insanlar onlara güvenmeye başlar başlamaz, insanların düşüncelerini hemen 
cacodaemon hakimiyetine yönlendirirler. İnsan, pranasını dışarı saçan olumsuz 

düşüncelerine ve olumsuz eğilimlerine açık hale gelir. Ve Lemboylar bunu 
Klokhtun'un “kurbanlarla” bağlantılı olan enerji alanı vasıtası ile alırlar. 

"İçinden prana pompalanan insana ne olur? “Kurban” nasıl tanınır? İnsan bir 
şekilde yaşam enerjisinin kaybını psikolojik baskı olarak hissediyor mu? Ya da 
rahatsız edici intihar düşünceleri olarak hissedilebilir mi?” Peder John sordu. 

“Evet, sadece o değil, yakın akrabaları veya yakından bağlı olduğu dostları 
da böyle düşüncelere sahip olabilir. Bazen prana çalmanın bu etkisi o kadar 
güçlüdür ki, “kurbanın” başına ani ciddi hastalıklar gelmesine neden olur ve bu 
nedenle kişi aniden ölebilir. 

 “Genel olarak, Klokhtun'un çalışmasından sonra, “bağışçı-kurban” sürekli 
kötü şans akışı içinde yaşamaya başlar, bu nedenle daha fazla açılır, aşırı gergin ve 
sinirli hale gelir. Sıklıkla “bağışçılar” veya aileleri birbiri ardına hastalıktan 
muzdarip olmaya başlar. Doktorlar da bu soruna kafa yorarlar: Bir hastalık iyileşir, 
bir başkası yapışır, bir başkası iyileşir, üçüncüsü ortaya çıkar. Ve tüm bunları, 
kronik hastalıklı olma sendromuna, yani her şeyi huysuz bir insan olarak 
uydurduğuna bağlarlar. Ama gerçekte kişi sadece “temas halindedir”. Kanduk'un 
grubundan biri onun içinde yönetiyor. Ve tüm hastalıkları, en çok, zorla dışarı prana 
pompalaması nedeniyle ortaya çıkıyor. Beden sinyaller vermeye başlar, mümkün 
olan her şekilde direnmeye çalışır, deyim yerindeyse en yüksek sesle “SOS!” diye 
bağırır. Bu yüzden kişi bu "sürekli sağlık sorununu" yaşar. 

Nikolai Andreyeviç korku içinde sandalyede geriye yaslanarak, "Böyle 

düzinelerce hasta sayabilirim," dedi, "Hepsi "temas halinde" mi?!" 

“Psikolojik sorunları olanların çoğu… Elbette tüm düzensizlik vakalarını 
Kanduk'un gruplarının eylemlerine bağlayamayız. Beden sadece bir bedendir. 
Herhangi bir maddi nesnede olduğu gibi, onda bazı arızalar doğaldır. Ve kronik 
rahatsızlıklar onun doğasında var. Sadece biyolojik makinemize zamanında 
bakmak, önleyici tedbirler almak ve ihmal etmemek gerekiyor. Ama asıl şey, 
Hayvan doğasının isteklerine rağmen sadece olumlu düşünceleri kafada tutmaktır. 
Kalbinde sevgi, Allah sevgisi ile yaşamalı, etrafında pozitif alan yaratmalıdır. Bu 
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durumda hiçbir musibet ona yapışmaz.” 

Sensei konuşmayı kesti. Maden suyunu içti ve boş şişeyi masaya koydu. 
"Peki ya üçüncü grup... İznyl?" Sergey, Sensei'ye kasvetli bir şekilde sordu. 
Peder John gülümseyerek başını salladı. 
“Bu adamların ne tuhaf isimleri var – Klokhtun, Iznyl… Iznyl – Rusçada 

“tükenmek” anlamına gelen “iznyvat” fiilinden mi geliyor? Ahlaki olarak ilişiyorlar 
mı?" 

"Bu doğru nokta!" Sensei başını salladı. 
"Bunu biliyordum. Tıpkı “Ölümsüz Koschei” gibiler…” 

Sergey soran Farther John'a baktı. "Bunun anlamı ne?" 

Peder John, başını Sergey'e çevirdi ve karşı konulmaz aralıklı dişleriyle 
gülümsemesiyle şöyle dedi: 

“'Ölümsüz Koschei', peri masallarından Ölümsüz Vampir için Rusça bir 
isimdir. Başka şeyler yapmak yerine en azından geceleri halk hikâyeleri 
okumalısın.” 

İkinci bir duraklamadan sonra dördü de yüksek sesli kahkahalara boğuldu. 
 

"Onlar için iyi bir isim," dedi Sensei alaycı bir tavırla ve ciddi bir konuşma 
tarrzına döndü. “Haklısın, İznyller halk tarafından gerçekten “zor adamlar” olarak 
adlandırılıyor. Sürekli her şeyin kötüye gittiğinden, yaşamanın zor olduğundan 
şikayet ediyorlar. Her zaman her şeyden memnun değiller, diğer insanlara takılıp 
durmaya çalıştıkları sürekli sorunları var. Histeriktirler, kolayca skandal başlatırlar 
ve çoğu zaman kendileri de kavgaları kışkırtırlar. Bundan sonra büyük bir 

rahatlama, hatta bir tür enerji patlaması hissederler, ama muhalifleri tamamen 
çökmüş hisseder.” 

Nikolay Andreyeviç, "Bu tür insanların sağlıkları kötü olmalı," dedi. 
"Çok doğru." 

"Öyleyse onlardan alınacak bir şey yoksa Kanduk onları nasıl kullanıyor?" 
Sergey omuzlarını silkerek sordu. 

"Elbette, pranaları da alınmış olsa da, Kanduk'un grupları için enerjisel 
değerleri yok. Ama bu insanlar, tanıdıklarının, arkadaşlarının, akrabalarının çıkış 
noktalarına, enerji alanlarına erişime sahiptir ve ayrıca aktif cacodaemon'a sahip 
aktif bireylerdir. Bu yüzden Isnyl'ler Kanduklar ve grubu için faydalıdır. Çevredeki 
insanlarda kolayca stres, depresyon, saldırganlık yaratırlar ve buna uygun olarak 
pranalarının iletkenleri haline gelirler. Genelde küçük çaplı küçük hırsızlardır.” 

 

"Bu çok açık," dedi Peder John yavaşça, "Yani küçük miktarlarda hırsızlık 
yapıyorlar." 

Nikolai Andreevich, “Bütün bu kötü ruhların aynı prensibe göre hareket 
ettiği görünüyor”, “Bir insana yakınlaşıyorlar…” sonucuna vardı. 
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“…sıklıkla onun en iyi arkadaşları olurlar,” diye ekledi Sensei. “…Onu 
saldırganlığa kışkırtıyor,” diye devam etti psikoterapist, 

“Ve insanda cacodemonun negatif düşünceleri ortaya çıkar çıkmaz, enerjisel 
düzeyde aurasını delip girerler ve prananın salıverilen enerjisini emmeye başlarlar. 
Bundan sonra bu kişi hastalanır veya depresif bir duruma girer.” 

 

"En iyi durumda," Sensei hemfikir olarak başını salladı, "En kötü durumda, 
Kanduk veya Lemboy kendi kendine hareket ederse, 'kurbanlarını' intihar etmeye 
veya kasıtlı olarak kendileri için bir kazaya kışkırtmaya teşvik eder. Kurbanın 
ölümü anında, onun tüm yaşam enerjisini alır... Başkalarının fiziksel ölümü onlar 
için bir yudum taze hava gibidir. Başkalarının acısı onların yenilenmesidir. Onlar 
için bir nevi narkotik diyebiliriz.” 

"Pekala, bir dakika bekle!" Sergey işaret parmağını kaldırarak, "Kanduk veya 
Lemboy'un kendi kendine hareket etmesi ne anlama geliyor? Bu, bazen 

kurbanlarıyla kendi grupları aracılığıyla değil, doğrudan iletişim kurdukları 
anlamına mı geliyor?” 

Peder John ona canlılıkla baktı ve düşüncesini takip etti: 
 

"Bu, avlanmak için herhangi bir komplodan vazgeçtikleri anlamına geliyor. 
Ve bize bir şans veriyor…” 

Herkes Sensei'ye baktı. O gülümsedi ve şaka yaptı: 
“Sizinle konuşmak bile ilginç değil, her şeyi önceden bildiğiniz için… 

Kanduk'un bazen bir gaf yaptığını ve insanların arasında kendini gösterdiğini 
belirtmekte haklıydın. Bunu ya kendi birikimli gruplarını yaratmayı başaramazsa, 
prana açlığından yapar ya da sadece kendi zevki için kendini eğlendirmek ister. 
Elbette bu durumda onu tespit etmek çok daha kolay… İnsanlarla temasa geçerse 
Klokhtunlardan veya İznyl'lerden çok daha ciddi işler yapar. Aynı şey Lemboylar 
için de geçerli.” 

"Bir örnek verebilir misin?" Sergey, Sensei'ye, sanki kendi hesaplamalarının 
iplerini aklında tutuyormuş gibi dikkatle bakarak sordu. 

“Örneğin, bir Kanduk'un bir kalabalık toplaması ve psikolojik bir tedavi 
yapması ya da insanların pranasını çıkarmak için kodlama yapması gerekmiyor, 
gerçi bu onun için sorun değil. Birinin bakışıyla karşılaşması onun için yeterli. Ve 
eğer bu kili hükmeden cacodemon ile açık ise, tavşan gibi boa'nın ağzına yakalanır." 

"İnsanın çok heyecanlı, alıcı veya herhangi birine kızgın olduğu o açıklık 
aşamalarını mı kastediyorsun?" Psikoterapist sordu. 

 

"Aynen öyle," diye onayladı Sensei, "Neden? Bütün bunlar, bu tür durumlar 
sırasında insanın 'korumasının' zayıflaması ve dışarıdan herhangi bir sözde 'virüs' 
için erişilebilir hale gelmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. İnsan ne kadar 
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saldırgan ve kinci olursa, Kanduk ve gruplarının etkisine karşı o kadar az korunur. 
Böyle basit bir örneği inceleyelim: Bir insan kuyrukta bir yerde sinirlendi. İsyan 
etmeye, homurdanmaya başlar. Ve o anda birinin bakışını hisseder. Birçok insan 
nereden geldiğini fark etmez, ama bunu kendi üzerlerinde hissederler. Ve insanlar, 

sanki içeride bir şey parlıyormuş gibi, biraz daha fazla sıçratır. Enerji patlaması 
hisseder, davasını kanıtlamaya başlar. Aslında kimse onun bu durumuyla 
ilgilenmez. Ama insanlar, tıpkı mıknatıslar gibi, ses kısılıncaya ve çılgın hale 
gelinceye kadar ağız dalaşlarına ve kavgalar çekilirler. Böylece Kanduk ve suç 
ortaklarına açık hale gelirler. Ama insanlar kaç kez uyarıldı, tekrar tekrar söylendi - 
asla kimseye karşı kötü niyet taşımayın…” 

 

         "Haklısın," diye onayladı Peder John ve öğretici bir şekilde ekledi, "İsa bu 
yüzden dedi ki: Biri sol yanağınıza vurursa, ona diğerini de çevirin. Bu şekilde senin 
için daha güvenli olacak, çocuğum." 

          Bunun üzerine herkes gülümsedi. 

          "Aynen... Yani," diye devam etti Sensei. “Bir Kanduk veya Lemboy açık bir 
adam bulduğu zaman ve o zaman teknik olarak bunu yapmak deyim yerindeyse kolay. 
Bir veya iki gün içinde 'kurban', refah içinde ve iyi bir ailede, iyi bir iş ve toplumda iyi 
bir konuma sahip olsa bile, aniden intihar eder, açık olarak veya kaza olarak kamufle 
olur. Bu bu adamın bloke edilmesidir…” 

       Nikolai Andreevich, "Uzmanların dediği gibi, insan bilinçsiz intihar davranışı 
gösterir" diye ekledi. 

      "Aynen öyle," diye onayladı Sensei. “Kendini arabaların altına atıyor veya 
pencereden atlıyor vb. Ve en önemlisi, 'kurban' bu durumlarda mutlak ölümcül sonuçla 

sonuçlanacak şekilde hareket eder. Ölüm anında bir Kanduk insan enerjisini elinde 

tutar ve pranasını tamamen alır... Ama bir yetişkin hiçbirşeydir, ya Kanduk prana 

açlığı çektiğinde ya da "oyun" olarak onun avıdır. Kendi kendine avlanmaya gittiğinde, 
normalde bebeklerin ve çocukların, yani çok büyük bir prana rezervine sahip 
kurbanların peşine düşer. Ne kadar genç olurlarsa onun için o kadar iyidir.” 

        “Nasıl bir parazit!” Peder John öfkesini ifade etmekten kendini alamadı. “Kutsal 
hiçbir şeyleri yok… Çocukları bile öldürüyorlar!” 

        "Mesele bu…" 

         

         Nikolai Andreevich derin bir iç çekti ve başını iki yana salladı, "Küçük çocukları 
göz temasıyla mı yakalıyorlar yoksa bir çocuğu biri aracılığıyla saldırganlığa mı 
kışkırtıyorlar?" 

       "Bu dünyada olanlar... delilik," Peder John sakinleşemedi. 
       “Bekle ama bebeklere ne diyorsun?” Nikolay Andreyeviç tartışmaya devam etti. 
“Onların düşüncelerinde henüz bir sabitlenme yok. Hayatlarının ilk yılında sadece 
basit duygular yaşarlar.” 



 59  
59 

"Bir Kanduk'un bebek üzerinde gerçekten doğrudan bir etkisi olamaz," diye 

yanıtladı Sensei. “Ama bebeği çevreleyen insanlar iyi iletkenlerdir. Duyarlı 
seviyede bir bebek, annesiyle veya her zamanki çevresinden ona bakan insanlarla 

yakından bağlantılıdır. Bu nedenle, Kanduk, olumsuz düşüncelerin hükmetmesine 

sahip oldukları zaman bu çevreleyenlerin üyelerinden birini yakalar. Ve sonra 

örneğin bebekli bir aile arabasıyla bir yere gittiğinde, Kanduk tarafından 
'açıklanamaz bir nedenle' yakalanan baba hızlanır ve aniden hendeğe sürer. Bebeğin 
ölümü anında Kanduk çok fazla saf enerji alır.” 

“Ne kadar alçak! Dünya böyle yaratıklara nasıl dayanabilir?!” diye 
mırıldandı Peder John. 

“Veya Kandukların veya Lemboyların bebeğin çevresinden birisine 
bağlandıktan sonra yaptıkları kötü işlerin bir başka örneği. Bir aile yatağa gider. 
Herkes mutludur, bütün akşam gülüyorlardı ve gelecek için planlar yapıyorlardı. 
Ancak geceleyin anne kalkıp bebeğini öldürüp intihar ediyor ya da çocuğunu 
ellerine alıp çok katlı evin penceresinden atlıyor.” 

"Evet, ne yazık ki, sık sık böyle oluyor. İstatistiklere baktım,” diye başını 
salladı Nikolai Andreevich. "Bu vakalara tipik bir intihar denilemez." 

"Haklısın," dedi Sensei. “Bu, bir Kanduk veya Lemboy'un doğrudan 
etkisinin bir örneğidir. Bu vakalar, insanların depresyon, alkol, uyuşturucu, ölümcül 
hastalıklar veya zihinsel bozukluklardan öldüğü olağan intiharlardan açıkça 
farklıdır.” 

Nikolai Andreevich, “Bu arada, istatistiklere göre, bu tür garip intihar 
dalgası esas olarak endüstriyel şehirlerde oluyor” dedi. 

“Böyle oluyor, çünkü Kanduklar esasen çoğunlukla büyük sanayi kentlerine 

yerleşiyor ve gruplarını oluşturuyor. Bir şehirde yaklaşık üç yüz intihar varsa, 
bunların büyük bir kısmının Kanduklar ve çevrelerinin doğrudan faaliyetleri 
nedeniyle gerçekleştiğinden emin olun. Bu, şehirde bu şeytani yaratıklar varsa, ara 
sıra olmayan sık sık meydana gelen kazaları hesaba katmadan. ” 

Peder John ağr ağır konuştu "Eveeeet". “Bir kaza olduğunda, bunun bir 
intihar olduğunu kanıtlamak zor. Poliste dedikleri gibi, bir intihardan şüphelenmek 
kanıtlamaktan çok daha kolaydır..." "Kaza olarak kaydedilen ama daha çok kamufle 
edilmiş intiharlara benzeyen ölüm vakalarıyla da uğraştım" diye ifade etti 

psikoterapist. 

Peder John, sesinde üzüntüyle, "Bir cinayeti intihar olarak maskelemek 

daha çok moda oldu," diye ekledi. 

 

Nikolay Andreyeviç onu dinledikten sonra devam etti, “Bir keresinde bazı 
arkadaşlarla buluştuğum zaman bölgesel devriye kuvveti şefiyle tanıştım. Kamufle 
edilmiş intiharların sıklıkla sürücülerde gerçekleştiğinden ve hatta onlar tarafından 
'otosit' olarak adlandırıldığından bahsetti… Yine de bu kazaların ara sıra olup 
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olmadığı tartışmalı bir nokta. Çoğu durumda bunu psikolojik bağlama bağladıkları 
için: sürücünün dikkat eksikliği, aşırı hız, durumu değerlendirmedeki hatalar, 
arabayı sarhoş halde kullanma. Çoğu zaman bu, sürücünün yalnızca bilinçli değil, 
bilinçsiz olarak kendi kendini yok etme davranışının sonucunu şart koşar. Ama 
nedenlerini bulmaya başlarsanız, göründüğü gibi, her şey o kadar basit değil.” 

 “Her şey… basit değil,” diye tekrarladı Peder John şaşkınlıkla. 
 Bu arada telefon çaldı. "Bir dakika," dedi Sensei arkadaşlarına. Ayağa kalktı, 

telefonun yanına geldi ve ahizeyi kaldırdı. “Evet… Benim… Evet… Evet… öğleden 
sonra... Hoşçakal." 

Sensei ahizeyi bıraktı, sandalyesine oturdu ve konuşmaya devam etti, "İşte 
buradayız." 

 

Sergey şakaklarına masaj yaptı ve yavaşça, “Anladığım kadarıyla bu yapıda 
basit bir şema var. Arı bahçesine bile benziyor… Kanduk, bal toplayan ve yiyen arı 
bahçesinin reisi. Lemboy arı kovanında bir kraliçe arıdır. Ve Kandukların anladığım 
kadarıyla birkaç arı kovanı var. Klokhtunlar, arıları çeken, organize eden ve 

Lemboyları ve bir Kanduk'u besleyen peteklerdir. İznyller ise insanlar arasında 'uçan' 
ve onlardan 'bal' toplayan toplu işçi arılardır.” 

"Öyle de söylenebilir," diye onayladı Sensei. "Bu arada, bu 'bal'ı çaldıkları 
bir insana, gizli terminolojileriyle 'tutsak' deniyor." 

Peder John acı bir şekilde, "Ne kadar neşeli çocuklar," dedi.  
"Onların faaliyetleri ile karşılaşınca insan kahkaha ile gürleyebilir", Sensei 

ciddi şekilde ifade etti. 
Nikolai Andreevich vurguladı, “İntihar istatistiklerine göre, bu kötü 

yaratıklar çok fazla”. 
“Maalesef... Bir süre önce Kanduklar tek ve aynı yerde uzun süre 

yaşamıyorlardı. Hep göç ettiler. Ve göçleri hızlı bir şekilde hesaplanabilir. Bir yere 
vardıklarında, belirsiz bir intihar dalgası meydana geliyordu. Yani önce bir dalga 

geliyordu, sonra sakinleşiyordu. Sonra yine başka bir ilçede veya şehirde ikinci bir 

dalga meydana geliyordu. Böylece insanlardan yaşam enerjisini çalmaya devam 
eden yandaşlarını bırakarak göç ediyorlardı... Bugün bu 'idari faaliyetleri' 

çoğunlukla Lemboylar ve Klokhtunlar sağlıyor. Kanduklar çoğunlukla büyük 

şehirlere yerleşiyor ve kendilerini gizliyor, bu yüzden onları bulmak için çok zaman 
harcamak gerekir.” 

Sensei sessizleşti. 
“Bugünlerde etrafta çok fazla şeytani yaratıklar var" diye ifade etti Peder 

John.  

“Doğru… Çok fazla,” Sergey ekledi.  

Başlıca Peder John ve Sergey'e hitap eden psikoterapist, "Ve en önemlisi," 
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dedi, "Yüz yıl önce Rusya, Avrupa ülkeleri arasında intihar düzeyinde son 
sıradaydı. Yüz bin kişi için sadece üç vaka sayıldı…” 

Sensei başıyla onayladı ve ekledi, "Ve üç kişiden sadece biri Kanduk'un 
grubu tarafından kışkırtıldı." 

“Sovyet sonrası devletlerde neler olduğuna bakın!” diye yakındı Nikolai 

Andreevich. “Yüz bin kişi için otuz bir vaka oluşturuyorlar, yirmi vaka yüksek bir 

gösterge olarak kabul edilirken! Ve bu rakam her yıl artıyor. Ve sadece artmakla 
kalmıyor, aynı zamanda intiharlar edenler gençleşiyor. Bu bir felaket!" 

"Evet," Peder John anlayışla başını salladı. "Ama insanlar bu sorunu 
görmezden geliyorlar, görmüyorlar ve başları belaya girene kadar hesaba katmak 
istemiyorlar." 

"Tabii," diye devam etti doktor. “Yalnızca intihar konusunda uzmanlaşmış 
bazı psikiyatristler bu sorun hakkında açıkça konuşuyor. Ama onları kim dinliyor? 

1985'e kadar SSCB'de intihar konuları hakkında konuşmadıkları açık. İstatistikler 

bile bir sırdı. Ama ülkede artan sayıda intihar gerçeğine de dikkat çektiler. Fark 
edilmeden bırakılamazdı." 

"Peki 1993'te ne oldu? Kilise kanallarından alınan bilgileri dikkate alsak 
bile,” Peder John kaşlarını çattı. “Gerçek bir gericilik patlamasıydı! Ve kimse bizim 
zamanımızdaki gibi umursamadı.” 

Nikolai Andreevich, “Ama o yıl bir şekilde ideallerin yıkılması, 
yoksullaşma, sosyal hayatın düzensizleşmesi ile açıklanabilir” dedi. “Sosyal ve 
ekonomik düzeyi düşük olan toplumda hep böyleydi.” 

Sensei başını salladı ve ona döndü, "Eğer eski zamanlardan başlayarak 
intihar istatistiklerini etraflıca analiz ederseniz, yaşam standartları ile intiharlar 
arasında doğrudan bir bağlantı bulamazsınız. İntiharlar genel olarak Yıkıcıların 
faaliyetlerinin yan sonucu ve zihinlerinde cacodemon hakimiyetini kışkırtan 
Kanduk çevrelerinin faaliyetlerinin doğal bir sonucudur. İnsanlar, kötü düşüncelerin 
ve olumsuz ruh hallerinin zihinlerinde olmasını diledikleri ve izin verdikleri ve 

olumluyu görmezden geldikleri için kendileri suçludurlar. Bu yüzden acı çekiyorlar. 
“Ama tüm insan uygarlıklarında çokça olmasına rağmen kadim  

zamanlardaki örneklere dokunmayalım, bugün gözlemlenebilenlere bakalım. 
Örneğin, İsviçre, yüksek düzeyde sosyal ve ekonomik kalkınmaya sahip en zengin 
ülkelerden biri gibi görünmektedir. Ama vatandaşlarının uzun yıllardır zengin 
yaşamına rağmen, Avrupa'da intiharlarda liderlerden biridir. Ve bize uygar bir 
yaşam örneği gibi görünen Avrupa ülkelerinde intihar, en yaygın on ölüm 
nedeninden biridir. İnsanlar için hayali özgürlükleri ve çevreleriyle birlikte 
Yıkıcıların ve Kandukların aşırı sayıları için gerçek özgürlüğü olan ABD'den 
bahsetmiyorum bile. Bu arada bugün ABD, Kanduklar ve onların Lemboyları için 

dünyadaki başlıca sığınaklardan biridir. Yani bu ülkede, dünyanın farklı ülkelerinde 
denenmiş birçok yıkıcı psikoteknik var.” 
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Peder John utanarak gözlerini kıstı ve aralıklı dişleriyle gülümsedi, "Yani 

bunu o saldırgan kadının kılığında 'Demokrasi' adında bir sopayla mı yapıyorlar?" 

"Ayrıca," diye yanıtladı Sensei. 
Nikolai Andreevich, "Doğru, bugün Kanduklar her türlü eylem özgürlüğüne 

sahipler," diye yakındı. 
Sergey, başıyla onayladı, "Bütün bu bilgileri hesaba katarsak, piramit 

yapılarının tüm dünyada büyük hızlarla büyüdüğünü duyduk." 

"Görüyorsun, bu şeytani yaratıkların gözü Slav topraklarında bile vardı," 
dedi Peder John kendine ait bir şey düşünerek. “O kadar cesurlar ki… Kimsenin 
onlara direnmeyeceğini düşünüyorlar…” 

Nikolai Andreevich öfkesini gösterdi ve “Ve en önemlisi, amaçları için her 
yolu kullanıyorlar” dedi. 

"Bu doğru," Sensei onu destekledi. “Mümkün olan her yolu kullanıyorlar… 
Organizasyonlarını Tanrı'nın adını veya insanlığın ruhani liderlerini kullanarak 
gösterişli isimlerle adlandırıyorlar! Gerçeği mümkün olan her şekilde çarpıtıyorlar, 
kendilerini beslemek için mümkün olduğunca çok prana çekmek için Sevginin, 
Özgürlüğün anlamını saptırıyorlar! Hiçbir şeyi küçük görmezler, aşağılamazla ve 

hatta Şeytani mezhepleri bile kurdular. İnsanlığın yüzyıllardır biriktirdiği bilgiler de 

dahil olmak üzere her şeyi manevi amaçlar için kullanıyorlar. 

“Şekerlerinin” bu güzel “paketlemeleri” ile insanları cezbediyorlar, yani 
popüler ve dünyaca ünlü markaları kullanan organizasyonlarının, konferanslarının, 

seminerlerinin isimlerini kastediyorum. Ama bir insan kancalarına yakalandığında, 
onun zihniyle çalışmaya başlıyorlar ve görünmez bir şekilde Gerçeği Yalan ile 

değiştiriyorlar. Ve insan, egosunun, cacodemonunun (iblisinin) kölesi oluyor. Bakın 
Klokhtunlar insanları örgütlerine nasıl çekiyor! Gizli veya açık bir şekilde Hayvan 
doğasının ipleriyle, ruhun ihtiyaçlarından gelen derin duygular üzerinde oynuyorlar 

ve onların yerine talimatları koyuyorlar.” 

Peder John, "Doğru," dedi. “Dindar” örtü ve “evrensel sevgi” propagandası 
altında ve bu örgütlerin liderlerine boyun eğmiş teslimiyet altında, insanlara 
bilinçaltında çevredeki topluma karşı saldırganlık göstermeleri öğretiliyor.” 

"Aynen öyle," diye onayladı Sensei. “Shambala ve Byelovodie isimlerini 

kullanan mezhepleri bile var. Gerçekten çok saçma! Ne düşünüyorlar? Cahil 

kalabalığı, Shambala'nın ne olduğu hakkında en ufak bir fikri olmayan saf insanları 
kandırmayı mı umuyorlar? Shambala, insanlar arasında asla mezhep ve din kurmaz, 

üstelik bağış toplamak, konferanslar ve seminerler vermek için! Bütün bunlar 

sadece asil olmayan amaçları olan insanların faaliyetleridir… 

"Shambala söz konusu olduğunda, paradoks, tüm dünya dinlerinin tek ve 
aynı ruhsal bilgi taneciklerini kullanması ve Shambala'nın bunun birincil kaynağı 
olmasıdır. Ama Shambala'nın kendisi asla insanların yaşamını etkilemez ve 

insanlara seçim hakkı verir. Eğer küresel süreçleri etkilerse, bu etki dolaylıdır ve 
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fazlası değildir.” 

Sensei sessizliğini korudu ve ardından sanki orada olmayan beşinci kişiye 

bir şey açıklıyor gibi boş sandalyeye bakarak konuşmaya başladı, “Shambala 
Shambala'dır. O bir zenginlik dinlence yeri, bir sergi salonu ya da bir müze değil. 
Shambala'yı arayan kendi içine bakmalıdır. İnsanlar için Shambala, her şeyden 
önce, bilincin diğer tarafından gelen ve her insanın kendi üzerinde, düşüncelerinin 
saflığı üzerinde çalışmasına ve agathodemon'un (iyi şans getiren ruh) hakimiyetini 

ve Tanrı'ya olan Sevgiyi korumasına sıcak bakan tamamen saf bilgi anlamına 
gelir… Bu nedenle, sadece onların başka bir dini olan, sade ce basitçe "çok aç" 
oldukları için, açgözlü amaçlarında Shambala'nın ismini kullananlar tarafından 
yapamcık bir gülümsemeyle gümüş bir tepside verilmesi için ona dış dünyada 
bakmayın. Sadece kendi içinize bakmalı ve gerçekte kim olduğunuzu ve bu dünyaya 

neden geldiğinizi bulmalısınız." 

 

Uzun bir duraklama, Sergey'in "İnsanların Shambala'nın bilgisinin 
tamamına ulaşması mümkün mü?" diye sorduğu beklenmedik bir soruyla bozuldu. 

 

"Biliyorsun..." diye yanıtladı Sensei yorgunlukla, "insanlar tam kapsamlı 
olmaktan çok uzaktalar... Umalım ki, insanlar en iyi koşullarda, eğer cacodemonları 
(iblisleri) üzerinde kazanmayı başarırlarsa, bu bilginin yüzde birine yaklaşsınlar. O 

zaman bir şansları olur. Ama soru bunu yapabilecekler mi… En basit sınavı bile 
geçemiyorlar… Shambala insanlara saf bilgiyi o kadar çok kez vermeye çalıştı ki! 
Ve şişmiş egoizmleri ve muazzam megalomanileri yüzünden insanlar bu bilgiler ile 

ne yaptı?” Sensei bir duraksadı ve sonra daha sakin bir şekilde ekledi, "Bilgi bir 

problem değil... Sorun insanda, onun maneviyatı seviyesinde... Shambala elbette yol 

gösterebilir. Ama asla kimseyi o yola zorlamaz. İnsanlar istediklerini seçer, 
istedikleri yere giderler. Seçtikleri şeyi alırlar.” 

Yine kısa bir duraksama oldu ve yine konuşmanın ana konusuna geçiş 
yapan Sergey, "Bence şu şekilde: Kanduklar ile bir problem varsa, onu çözecek biri 

olmalı..." 

"Bu arada, Shambala insan toplumu için bu sorunun çözülmesinde rol alıyor 
mu?" Peder John nazikçe sordu. 

"Shambala mı?" Sensei şaşırdı. “Shambala'nın bununla hiçbir ilgisi yok, 
çünkü bu tamamen her insanın ve genel olarak insanlığın kişisel seçimidir. Ve 

seçme hakkı insanlara bizzat Tanrı tarafından verilmiştir. Kanduk ve çevresi, bir 
insana ancak gönüllü olarak bir 'kapı' açtığında, yani zihnindeki olumsuz 

düşüncelerin hükmetmesi ile onların zihnine gelmelerini sağladığında girebilir. 
Agathodemon'un hükmetmesi ile, Allah'a ve tüm canlılara sevgiyle hâkimiyeti ile 

insanların içinde yaşamasına kim engel olabilir? Her şeyden önce siz 
düşüncelerinizin efendisisiniz ve içinizde hakim olacağına karar vermelisiniz. 



 64  
64 

Benmerkezciliğiniz ve Hayvan doğasının düşüncelerinin zihinde hükmetmesiyle, 
insan kendi başına böyle ara parazitler yaratır ve bundan dolayı acı çeker. 

"Ama Shambala için bu parazit yaratıklar ilgi alanı değil. Kanduklar enerji 

dengesini bozmazlar, insan ruhları dokunulmazdır ve sadece başka bir 
reenkarnasyona giderler. Bu nedenle Shambala için bu kötü yaratıklar, meşgul bir 
insan için köpeğin üstündeki bir pire kadar ilgi çekici değildir," dedi Sensei ve 
gülümseyerek Peder John'a baktı. “Bodhisatvalar bu 'haksız oyun' hakkında 
insanları sadece bilgilendirebilir, ama onların yerine bu sorunu çözmezler. İnsanlar 
isterse bunu kendileri yapabilirler. Yapmazlarsa, bu kötü yaratıklarla daha fazla 

yaşamaya devam edecekler. Bir kez daha tekrarlıyorum, insanın hayatı onun 
seçimidir ve sorunlarını kendi başına çözmesi gerekir.” 

 

"Ama bu Kanduklar insanlardan yaşam enerjisini çalıyorlar!" Peder John'u 
protesto etti. 

  "Ne olmuş?" sakince cevapladı Sensei. “İnsan için yaşam enerjisi nedir? 
Mecazi olarak konuşursak, benzin gibidir. İnsanın benzini olduğunda, araba 

kullanabilir. Bittiği zaman, insan dışarı çıkar, başka bir araba ile değiştirir ve tekrar 
sürer. Yani ruhun evrimi birisi benzini dışarı akıttığı için durmaz, sadece belirli bir 

süre için 'otoyol'da yavaşlar. Ancak genel olarak trajik bir şey yoktur. Bu sürüşte en 
önemli şey nedir? Yön. Doğru yönü alırsa, ana caddelerde ilerlerse ve arabasını 
güvenlikli park yerlerine bırakırsa, bu bir şeydir. Ama yolunu kaybeder ve bazı 
kuytu köşelerde sürerse, arabasını uygun olmayan yerlere bırakırsa ve benzin 
deposu açık kalırsa, benzin çalınırsa kendisi suçludur.” 

Böyle tuhaf karşılaştırmalar kullanıyorsun," diye sırıttı Baba John. 

"Ama oldukça açıklar," diye gülümsedi Sensei. “Yani insanlarsıkıntılarında 
kendileri suçlular. Kandukların tek yapması gereken, sadece bir ağ koymak ve 
avlarını beklemek. ” 

Nikolai Andreyeviç, "İstatistikleri hesaba katmak için artık beklemek 
zorunda bile değiller," diye içini çekti. 

"Aynen öyle. İnsanlar Hayvani doğalarını takip ettiklerinde tüm sınırları 
aşan bir aptallık gösterirler. Bu nedenle Kanduklar ve Lemboylar ziyafetleri 
kutlarlar. Bu yüzden küstah oluyorlar ve küçük çocukları bile ceza almadan 
avlıyorlar.” 

"Cezasız mı?" Sergey, Sensei'nin son sözlerini yakaladı. “Bu, onları 
cezalandıran bazı insanlar olduğu anlamına geliyor. Shambala değilse onlar kimdi?” 

  “Onlara meydan okuyan bazı cesur insanlar vardı…” 

 

Peder John omuzlarını dikleştirdi ve göğsünü dışarı uzattı. "Neden 'vardı' 
diyorsun?" 

Sensei onun düzelmiş duruşuna baktı ve hafifçe gülümsedi. 
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“Çünkü günümüzde onlardan neredeyse kimse kalmadı. Bu yüzden genel 
denge bozuldu ve bu yüzden tüm bu kötü yaratıklar gelişmeye başladı.” 

“Bize ayrıntılı olarak anlatır mısın?” diye sordu Sergey. 
“Elbette… Bir zamanlar bu insanlara Geliar'lar denirdi. Antik çağlardan 

beri, Kanduklar ve çevreleri de dahil olmak üzere kötü yaratıkların peşinden koşan 
ve hayatlarını önemli ölçüde karmaşıklaştıran insanların gizli bir birliğiydi.” 

“Görünmez savaşçılar gibiydiler mi?” dedi Peder John gizemli bir 
gülümsemeyle. 

"Onun gibi bir şey," Sensei gülümsedi ve daha ciddi bir şekilde ekledi, 
"Geliarlar çok gizli bir şekilde hareket ediyordu. Onların mücadelesi, bilinç sınırının 
ötesinde tutulduğu için sıradan insan mücadelesine benzemiyordu.” 

"Sınırın ötesinde mi? Bu çok daha ciddi," dedi Nikolai Andreevich 

düşünceli bir şekilde. 
“Bu negatif güçler, kişisel Hayvan doğasından çok daha kötüdür, çünkü 

insan algısını o kadar çok bozarlar ve onu Yalan ile yanlış yönlendirirler ki, gerçek 
manevi yolları arayışında tamamen yönünü şaşırtır. Çoğunlukla, kötü yaratıklar 
tarafından zombileştirilen zihni, gerçeği nesnel olarak tahmin edemez…” 

"Bu doğru," Nikolay Andreyeviç Sensei ile aynı fikirdeydi.  
“Yalnızca çevreleriyle birlikte Kanduklar değil, o görünmez tarafta birçok 

kötü yaratık da var. Bu nedenle Geliar'ların görevi sadece insanların hayatta 
kalmasına yardım etmek değil, aynı zamanda insanın kendi Ruhunu geliştirme 
yolunu kişisel olarak seçebilmesi için zihinlerini bu tür parazitlerden korumaktı." 

“Bu, insanlara kendilerini doğal bir şekilde geliştirme ve kişisel seçimlerini 
yapma şansı vermek anlamına mı geliyor?” diye belirtti Sergey. 

"Aynen öyle," başını salladı Sensei. “Ayrıca Geliarlar insanları manevi yola 
zorlamıyorlardı, inançları veya seçimlerine etki etmiyorlardı. Lemboylar, 
Klokhtunlar, İznyller gibi sohbetlere bile başlamadılar, ama bilincin başka 
tarafından hareket ediyorlardı, mecazen söylersek, insanları arkalarından 
koruyorlardı. Ve en önemli olan şey, onların faaliyetleri nedeniyle insanlar içsel 
manevi büyümenin doğal sürecini deneyimliyorlardı ve kötü yaratıklar tarafından 
teşvik edilen tüm yapay olarak şeyler bir kabuk gibi ortadan yok oldu." 

“Bu savaşçılar nasıl yaşıyordu? Onlar kimdi?" diye sordu Peder John. 

 
“Onlar sadece diğer insanlar gibi yaşayan iyi ve dürüst insanlardı. 

Toplumda farklı zamanlarda öyle roller oynadılar ki, sadece Anavatanlarının refahı 
için herhangi bir şüphe uyandırmadan hareket etmelerini değil, aynı zamanda 

manevi potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağladılar. Örneğin, dinlerin 

egemenliği sırasında Geliarlar, çoğu zaman yaşadıkları bölgesel yer için öğretileri 
tipik olan farklı dini organizasyonlarda hizmet ettiler. Örneğin Orta Çağ'da, Batı ve 
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Orta Avrupa ülkelerinde genellikle şövalye olarak hizmet ettiler ve kendi gizli 

ruhsal şövalye düzenlerini organize ettiler. Bizim zamanımıza çok daha yakın bir 
zamanda, uzun süreli iş gezileri olan organizasyonlarda çalıştılar. Yüz yıl önce 
kendilerini bazı bilim adamları, devlet görevlileri veya gezgin keşişler örtüsü altında 

sakladılar - bu onların farklı bölgelerde kötü yaratıklarla mücadele etmelerini sağlar. 
Böylece genel olarak kendilerini farklı zamanlarda farklı şekilde adapte ettiler. Ama 

aslında basit İlim insanlarıydılar... Prensipte, eğer gerçek faaliyetleriyle bağlantılı 
değilse, sosyal konumları onlar için sıradan insanlar gibi o kadar önemli değildi. 
Ana hedefleri içsel çalışmalarıydı. ” 

"Onlar Tanrı'ya hizmet eden gerçek Işık Savaşçılarıydı..." dedi düşünceli bir 
şekilde Peder John. "Onlar yalnızca Tanrı'yı hoşnut eden işler yapan gerçek Azizler 

karşılaştırılabilirdi." 

"Herkesin Tanrı'ya giden yolu vardır," diye yumuşak bir şekilde yanıtladı 
Sensei ona. “Azizlerin yoluna bir anlamda bencil yol denilebilir, çünkü Kıyamet 
Günü'nü bekleyerek, nefslerinin kurtuluşunu önemserler. Allah'ı hoşnut eden işler 
yapmalarına rağmen, başkalarına öğretirler ve hatta onlar için dua ederler. Ama 
başkalarına öğretmek ve kendi başına mücadele etmek, sözler ve eylemler 

arasındaki boşluk gibi çok farklıdır. Belki şimdi anlamanız zor ama zamanla bunu 

hissedeceksiniz... Azizlerin yolu zayıf insanların yolu olarak adlandırılabilir, ama 
insanlığın geri kalan büyük kesimine kıyasla Azizlere zayıf denilemez. Bundan 

başka, birçok ünlü şahsiyete aziz sıfatı verildiği bir sır değil, ama gerçekte değildiler 
(belirli bir grup insanın birini bir azizliğe aday göstermesi ve onu ancak ölümden 
sonra ve çoğunlukla bir çok durumda çok sonra, bu adamı tanıyanlar arasında kimse 
hayatta değilken aziz ilan etmesi tesadüf değildir.) Ama insanlar, kutsal emanetleri 

gerçekten mucizeler yaratan gerçek Azizlere giden yolu asla unutmazlar. 

"Bu nedenle, Azizler ve Geliar'ların yolları, Tanrı'ya giden iki farklı yoldur. 
Ve herkesin üstesinden gelebileceği yolu seçme hakkı vardır. Azizler, yalnızca 
Geliarların mücadelelerinin ilk aşamalarında idrak ettiği bir şeye ulaşmış olsa da, bu 
gerçekten önemli değil. Çünkü herkes Geliarların üstlendiği yiğitliği seçemez. 
Geliarlar Azizlerden farklıydı, çünkü Işık ve Karanlık arasındaki son savaşı 
beklemediler, ona burada ve şimdi katıldılar. Ve sadece kendi ruhları için 
savaşmakla kalmadılar, aynı zamanda doğal gelişimlerine katkıda bulunarak 

milyonlarca başka ruha da önemli ölçüde yardımcı oldular. Bu elbette zor bir yol." 

"Bu yolun zorlukları nelerdir?" diye sordu Nikolay Andreyeviç. 
"Kısaca anlatmak gerekirse… Öncelikle, bir Geliar, çevresi için daha önce 

olduğu gibi sıradan bir insan rolünü üstlenmiş, insanların kendisine karşı hayvani 
saldırganlığını söylediğim gibi kışkırtmamak için doğal yaşam biçimini 
yürütmüştür. İkincisi, bir Geliar, Ruhsal doğasının Hayvan doğası üzerinde hüküm 
sürmesi için, yalnızca içsel olarak değil, ama en önemlisi içsel olarak her zaman 
kendisini kontrol etmelidir. Üçüncüsü, tüm bunlara rağmen, bir Geliar, bölgesindeki 
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insanları kötü yaratıklardan korumak için günlük olarak karmaşık meditasyonlarla 
çalışmalıdır. Yani toplum içinde olarak ve sıradan bir hayat yaşayarak, sürekli 

olarak var oldu ve gerçekliğin başka bir yönünde çalıştı. 
Bu nedenle bu çok zor bir yoldur… Ama manevi yaşamda ileriye doğru 

dikkate değer bir adımdı, diyebilirim ki, manevi basamaklarda bir sıçrama.” 

 

"Evet," dedi Peder John. “Görünüşe göre Kutsal Ruh onların çabalarını 
destekledi.” 

"Geliarlar gerçekten iyi işler yaptı... Rigden Djappo da dahil olmak üzere 

Shambala'nın Boddhisattvaları bile, savaşçılarının içsel başarılarından dolayı onlara 
özel bir saygı duyuyordu. Yaşamları boyunca Geliarlar, reenkarnasyon çemberinden 

ayrılma ve Nirvana'ya özgürce gitme hakkını hak etti. Ya da Hristiyan terimleriyle 
ifade edersek, Cennet Kapıları onlara her zaman açıktı ve Başmelek Cebrail'in 
kendisi onları bu Kapılardan geçirdi…” 

 

Sergey, “Anladığım kadarıyla, Geliarlar gruplar halinde çalıştı” diye 

özetledi. "O zaman Geliarların içsel yapısı nedir?" 

"Neredeyse aynı Kanduklar arasında olduğu gibi." 

Sergey şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. 
"Eğer bir kuvvet varsa," dedi Sensei, "eşit kuvvet ona karşıdır ve bunun 

sonucunda monad dengelenir. Kanduklar insan toplumunda ortaya çıktığında 
Geliarlar aslında monad'ı dengeledi ve toplumda göreceli denge oluştu. 

 “Yapılarında benzer olan ne anlamadım? Aynı dış gruplara mı sahipler?” 

"Hayır, dışsal değil. Kuvvetin benzer içsel gruplarına sahiptirler. 
Lemboyların bir Kanduk'u olduğu gibi, Geliarların da bir Etimon'u var, deyim 

yerindeyse komutanları. Etimon 'temelin, hakikatin koruyucusu' anlamına gelir. 
Genelde en deneyimli ve ruhsal olarak en gelişmiş Geliar'dı. Etimon, grubun 

eylemlerini koordine ediyordu, Geliarları kendi yollarına yönlendiriyordu ve kendi 

başlarına mücadelenin ve kişisel gelişimin aşamalarını öğrenmelerine yardımcı 
oluyordu. Geliar'ların bir kısmı Etimon seviyesine ulaştığında, o ya işini 
tamamladıktan sonra en Nirvana'ya gidecekse onun komutasını devralıyordu ya da 

kendi grubunu kurup yüksek ahlak gösteren ve manevi ilim için çabalayan layık 
insanlardan Geliarları seçiyordu. Kanduk'un etrafında on iki Lemboy toplamaya 
çalışması gibi, Etimon da on iki Geliar topluyordu." 

"On iki Geliar ve on üçüncü Etimon olduğu anlamına mı geliyor?" canlı bir 
şekilde dile getirdi Peder John. "Sanki İsa'nın on iki havarisi vardı ve o on 
üçüncüydü." 

"Doğru. Çünkü bu bir güç çemberi oluşturmanın yolu. Sıradan insanların 

bunu anlaması zor ama, Bilgi insanları bunu iyi biliyorlar.” 

 "Ama bunlar iki eşit karşıt güçse, mücadeleleri için bir ve aynı enerjiyi 
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kullanmaları gerekir," diye akıl yürütmeye başladı Sergey. "Bu, Geliarların 
pranalarını da kullandığı anlamına geliyor. Bu nedenle, yaşam enerjilerinin çoğunu 
harcayan ve düşmanlarının gücünü hesaba katan Geliarlar, pranalarını bir şekilde 
yenilemek zorunda kalıyordu, aksi takdirde bedenleri ilk savaşta ölecekti.” 

Haklısın," diye onayladı Sensei. “Fark, prana yenileme yöntemlerindedir. 
Kanduk'lar ve Lemboy'lar onu insanlardan çalarlar ve onları sık sık hayatlarından 
yoksun bırakırlar ve ruhlarının büyümesine izin vermezler. Etimonlar ve Geliarlar 

ise bunu insanlara zararsız bir yöntemle elde ediyor.” 

 "Neden Kanduklar onu zararsız bir yöntemle elde edemiyorlar?" 

 “Çünkü bu yöntem ancak agathodemon'un (iyi şans getiren ruh) mutlak 

hakimiyeti ve cacodemon'un (iblisin) sıkı kontrolü ile mümkündür… Bu hayat 
Geliarlar için kalıcı bir mücadeledir, Kanduklar için ise bir zevk… Farkı görüyor 
musunuz?” Sergey başını salladı.  

"Monad böyle inşa edilir." 

Sergey bir süre sessiz kaldı ve ardından “Geliarlar Düzeni neden 

kayboldu?” diye sordu. 

               "Neden? Toplum değerlerini değiştirdi. Geliars'a yeni gelenler sıradan 
insanlardan seçilmişti. Modern topluma bakın. Hayvan doğasının apaçık hakimiyetini 

gösteriyor. İnsanlar manevi olanlardan daha çok maddi hazineler elde etmeye çalışırlar. 
Bu nedenle Geliar Düzeni yavaş yavaş azalmaya başladı. Yüz yıl önce son Geliar, 
insan toplumu için Pravi'nin tamga'sını kapattı, çünkü kulağa ne kadar basit gelse de," 

Sensei derin bir şekilde içini çekti, "ruhsal olarak bu işe devam etmek isteyen hiçbir 
insan yoktu..." 

"Tek kelimeyle, o zaman monadın dengesi bozuldu. Ve bu yüzden toplum her zamanki 
sonucunu aldı." 

 

      Sonunda Sergey, "Pravi'nin tamgasının kapalı olması ne anlama geliyor? Yanlış 
hatırlamıyorsam tamga bir tür işaret…” 

      "Bir madalyon," dedi Sensei. 

      "Ve Pravi..." diye devam etti Sergey, "Sanırım eski Slavların terminolojisinden bir 
şey." 

        "Evet," diye devam etti Nikolay Andreyeviç, "bu doğru. Eski Slavların 
kozmogonisinde bahsedilen üç dünya vardır: Pravi dünyası Işık dünyasıdır, iyi tanrılar, 
Yavi dünyası görünür dünyadır ve Navi dünyası mezarın ötesindeki dünyadır. Slavlar 
Pravi dünyasını yücelttiler, bu yüzden Hıristiyanlıktan önce bile Pravoslavny 

(ortodoks) olarak adlandırıldıkları düşünülüyor.” 

 

        Sensei, "Açıkçası, sıradan insanların Pravi'ye bir ilah olarak tapmaları çok daha 
sonra oldu" dedi. "Oysa Pravi, Geliarlar ve Etimonlar için... sizin daha iyi anlamanız 
için, o başkomutan gibi biri. Geliarkarı yöneten tüm Etimon'ların çalışmalarını 
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yönetiyordu ve koordine ediyordu. Gerçi 'başkan' kelimesi bu tür faaliyetler için doğru 
değildi. Çünkü bütün bu insanların aralarında dostluktan veya akrabalıktan daha 
fazlası vardı. Aralarında kimse diğerlerinden daha yüksek veya daha düşük değildi. 
Düşüncelerinde ve eylemlerinde disiplinliydiler. Sadece daha deneyimli olanlar daha 
büyük Sorumluluk aldı… Pravi, genel ruhsal ağdaki eylemlerin koordinasyonundan 
sorumluydu ve kontrol etti.” 

        "Ne demek istiyorsun?" Peder John anlamadı. 
         Sensei, "İnternet gibi bir şey ama, onun ruhsal versiyonu," diye yanıtladı. 
         "Öyleyse Pravi'nin tamgasının kapalı olması ne anlama geliyor?" tekrar sordu 
Sergey. 

         "Pravi'nin tamgası, birçok Pravi neslinin birlikte çalıştığı özel bir madalyondur. 
Elbette kristalleri çok güçlü enerjiyi biriktirdi. Pravi'nin tamgası çalışmada 

kullanıldığında açılır. Ve Geliarlar çalışırken her zaman açılır. Yüz yıl önce olduğu 
gibi onunla çalışmayı bıraktıklarında kapanır. Basitçe söylemek gerekirse, tamga 

gelecek nesil Geliarlar için kapsülde bırakıldı." 

        "Kapsülde mi?" diye hayretle sordu Nikolay Andreyeviç. 

"Düşündüğün gibi değil," diye açıkladı Sensei. "Terimlerle karıştırılmaması için 
diyelim, tamga dağlarda, ulaşılmaz bir yerde tutuluyor." 

  
 

 
 

 


