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Sensei (İgor Mihayloviç) - Bütün bunlar,  şeytanın zihinde zafer 
kazanması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. O zaman insan her 
şeyden rahatsız olur, tüm iyi işlerden iğrenir; başkalarının sözlerini ve 
eylemlerini kendisine karşı yanlış bir şekilde yorumlar ve bunlarda 

kendisine karşı kötü niyet görür. Bu yüzden insanlara kızar, onlara 
karşı derin bir nefret duyar, öfkelenir ve intikam peşinde koşar. İncil'in 
dediği gibi: "Onu meyvesinden tanıyacaksınız"... 
 
Peder John ve daha ciddi bir şekilde ekledi: "Herkes komşusunu 
sevmekten bahseder ama çok az insan gerçekten sever. Herkes bu 

sözler üzerine, gizli ya da açık bir şekilde, benliğin öz-sevgisinin 
sarayını inşa etmekle meşguldür. 
 
- Ne yapabilirsin ki, insan doğası bu" dedi Sensei. - Beyni doğuştan 
itibaren hayvan ruhunun frekansını algılayacak şekilde 
programlanmıştır, her ne kadar bu frekansın dışında programlanmış 

pek çok başka seviye olsa da. Ama insan tembeldir ve kendini hiçbir 
şekilde geliştirmeye çalışmaz, bu yüzden bir su birikintisindeki domuz 
gibi madde içinde kirlenir. Yer, uyur, eğlenir. Ve sofraya gitme zamanı 
geldiğinde, doğanın neden bu kadar adaletsiz olduğunu anlamayan bir 
deli gibi ciyaklar, çünkü bedenini Tanrı'dan daha çok hizmet ettiği ve 
komşusunu her şekilde memnun ettiği en iyi ruhsal parça olarak 

görür. İnsan kendi maddi seviyesinde kalırsa, tıpkı herhangi bir 
hayvanın yaptığı gibi doğa kanunlarına itaat eder. Ve madde için doğa 
yasaları basittir: doğa, genç olduğu ve çoğaldığı sürece yavrularına 
bakar. Üreme yaşı geçtikten sonra doğa ona olan ilgisini kaybeder. 
Hastalıklar anında saldırır, hücreler yaşlanma sinyalini alır ve madde 
yaşlanır ve faydasını yitirerek gereksiz yere ölür. Yani, hayvani 

başlangıcının kölesi olarak kalan insan her şeyini kaybeder. Ve bu ona 
eziyet etmeye ve baskı yapmaya başlar. Neden? Çünkü insan özünde 
son derece organize bir varlıktır ve maddi başlangıcın yanı sıra onu bir 
hayvandan ayıran manevi bir başlangıç da vardır. Bilinçaltında 
sonsuzluğun bir parçasını hisseder ve bu onu hayatın sonluluğu 
hakkında şüpheye düşürür, hayatın anlamını ve nihayetinde Tanrı'yı 

aramaya iter. 
 
- Ve bu, zamanın başlangıcından beri devam ediyor," dedi Peder John 
düşünceli bir şekilde. 
 
- Öyle bir şey yok," diye itiraz etti Sensei. - Geçmişte ilk insanlar 

Tanrı'da yaşadılar. Manevi unsur baskındı ve maddi unsur 
bastırılmıştı. Uzun yıllar yaşadılar. Hastalığı bilmiyorlardı, çünkü 
hastalanmıyorlardı. Ve istedikleri kadar, bin yıl ya da daha uzun süre 



yaşadılar. Ve yirmi beş ya da otuz beş yaşına kadar geliştiler ve 

hayatlarının önemli bir bölümünde genç kaldılar. Ve sonra, istedikleri 
zaman Tanrı'ya gittiler.  İnsan ölmedi, ama sıkıcı maddi kabuğunu 
doğal bir şekilde terk ederek ruhsal bir varlık olarak bilinçli bir şekilde 
Tanrı'ya gitti. Bu nedenle, ölmekte olan adam hakkında Tanrı'ya gittiği 
söylenir. Bu, uzak geçmişten gelen bir yankı. 
 

- Acaba hücre ve organizmanın kendisi nasıl yaşlanır? - Scorpio sordu. 
- Peki, nasıl... Her hücre kendine özgü bir moleküler fabrika gibidir. 
Aslında sonsuza kadar herhangi bir yıpranma veya yaşlanma belirtisi 
olmadan çalışabilir ve kendini yeniden üretebilir. 
- Bu mümkün değil! - Peder John sessizce haykırdı. 

- Neden olmasın? İşte açık bir örnek. Eşeysiz üreyen tek hücreli 

organizmalar (örneğin amip, infusoria) uygun koşullar altında 
istedikleri sıklıkta "klonlarını" üretebilirler. Bu durum bilim insanları 
tarafından uzun zamandır bilinmektedir. Bu arada, hiçbiri daha önce 
"yaşlanmış" bir bakteri görmemiş. 
- Evet, ama insan bir bakteri değildir," diye itiraz etti Peder John. 
Scorpius sırıttı ve aklına gelen düşünceyi yüksek sesle söyledi: 

- "Tabii ki o, Tanrı'nın çoktan yorgun düştüğü, yaratılışın son gününde 
yaratıldı. 
Arkadaşlar yine güldüler. Kahkahalar kesilince Sensei devam etti: 
- İnsanlar, yüksek omurgalılar gibi, yaşam süresi için programlanmış 
bir "kronometreye" sahiptir ve bu da hücre bölünmelerinin sayısını 

belirler. Hücre bölünmesi durduğu anda replikatif yaşlanma başlar. 

Hayvanların aksine, insan kronometresini kontrol edebilir, çünkü ona 
düşünce gücü verilmiştir. Bu dini bir kurgu değildir. Bu doğal dalga 
fiziği ve genetiktir. Hem düşünce hem de hücre aynı kökene sahiptir - 
dalga.  
 
Eğer durum buysa, aklınızda bulunsun. Peki, insan yaşlanmasının 

doğası nedir? Umarım her hücrenin çekirdeğinde, çok sayıda protein 
ve diğer moleküllerin yanı sıra, her kromozomda bir tane olmak üzere 
kırk altı uzun molekül ya da diğer adıyla çift DNA ipliği bulunduğunu 
biliyorsunuzdur. Hücre bölünmesinin arifesinde, her bir DNA 
molekülü ikiye katlanır. Oldukça ilginç bir süreç. Her kromozom 

DNA'nın sıkıca sarılmış uzun bir ipliğidir. DNA polimeraz adı verilen 

bir enzim yardımıyla "sarılmadan" önce kopyalanır. Mecazi anlamda, 
DNA bir demiryolu rayına benzetilirse, bu enzim bir "demiryolu 
izleyicisi" olacaktır. Kendi yanına döşediği raylar üzerinde "yol 
alacaktır". Ama DNA molekülünün iki ucundan biri olan bir çıkmaza 
"ulaştığında", bilim adamlarınıza göre bir arıza meydana gelir; aslında 
bu programlanmış bir durmadır. Bu enzim basitçe kromozomun 

ucunu, yani telomerleri tamamlamaz. Bu nedenle, bir hücre her 
bölündüğünde DNA iplikleri kısalır. Sonuç olarak, hücre 



bölünmelerinin sayısı sınırlı hale gelir ve daha sonra tamamen durur. 

İşte yaşlanmanın moleküler doğasının mekanizması. 
 
Oysa, tekrar vurguluyorum, eşsiz beyni, iradesi ve ruhu sayesinde, 
bedensel varlığının zamanlamasını bilinçli olarak programlayabilir. Bu 
nedenle yaşlanma, son derece organize bir yaratık olan insan 
organizması için tamamen doğal değildir, çünkü içinde tüm sistem ve 

biyolojik ölüme karşı koruma programları yatmaktadır. 
- Vano daha fazla dayanamadı. - Gerçek kanıt nerede? 
 
- Sende onlardan çok var! Böyle söylüyorsunuz, çünkü sorunun özüne 
girmiyorsunuz. Örneğin, moleküler düzeyi ele alalım. Tanrıya şükür, 

bilim insanları nihayet 1985 yılında telomerlerin uçlarını aktif olarak 

oluşturan bir enzim keşfettiler. Yani, aslında hücrenin süresiz olarak 
çoğalabileceğini kanıtladılar.  
 
Telomeraz olarak bilinen bu enzimin üreme hücrelerinde, cinsiyet 
hücrelerinde ve kök hücrelerde, yani sürekli bölünerek kanın ve deri 
ile bağırsağın iç yüzeyi gibi bazı dokuların temelini oluşturan 

hücrelerde bulunduğunu bilmekte fayda var. Telomeraz ilk olarak tek 
hücreli organizmalarda, daha sonra tümör hücrelerinde ve daha sonra 
da yumurtalıklarda (yani cinsiyet hücrelerinde) bulunmuştur. 
 
- Peki bir tümör hücresi sonsuza kadar bölünebilir mi? - Vano sordu.  

- Bunu söyleyebilirsin. İnsan tümörlerinin yüzde doksanı telomeraz 

aktivitesine sahiptir. Bilim insanları uzun zamandır bu hücrelerin 
yaşlanma olgusunu görmezden geldiğini ve uzun süre bölünebildiğini 
göstermiştir. İşte size tıp literatüründen derleyebileceğiniz açıklayıcı bir 
örnek. Kanser hücreleri otuzlu yıllarda ölen Henrietta Lambert'ten 
alındı ve bugün hala dünyanın dört bir yanındaki düzinelerce biyolojik 
ve tıbbi kurumda başarıyla bölünüyor. Aslında, insanlarda kanser 

hücrelerinin çalışmasını engelleyebilen mekanizmalar vardır. Bilim 
adamları henüz onları bulamadılar. 
 
- Yine de, - peder John yorulmadı, - bu telomeri bulmuş 
olmaları...kısacası, bu mekanizma hiçbir şey ifade etmiyor. Tümörler, 

tamam. Gençleştirme hakkındaki gerçekler nerede? 

 
- Onlardan çok var! Sadece daha önce kimse bu gerçeklere dikkat 
etmedi. Gördüğünüz gibi, daha önce herhangi bir "bilimsel kavrama" 
uymuyorlardı, bu yüzden arşivlerin raflarında toz topluyorlardı. Ama 
şu fenomenler vardı! Artık onlar hakkındaki bilgilere kitle iletişim 
araçları aracılığıyla çoğu insan ulaşabilmektedir. Organizmanın 

biyolojik zaman "kronometresinin" seyrinin, gençliklerinde çok 
yaşlanan çocuklarda bile keskin bir şekilde hızlandığı ya da tam 



tersine geriye gittiği birçok vaka bilinmektedir. Diş hekimleri özellikle 

yaşlı erkeklerin ve yaşlı kadınların dişlerinin aniden bebek gibi 
çıkmaya başladığı ya da üç veya dört kat uzadığı bu tür olaylarla sık 
sık karşılaşıyorlardı. Yaşlılık döneminde insanların "açıklanamayan 
nedenlerle" bedenen tamamen genç görünmeye başladığı vakalar da 
olmuştur. Ve bu ani değişimin itici gücü, organizmanın genetik 
yapısındaki bir değişiklikti. 

 
Peki genler nedir? Holografik diziler halinde katlanan kromozomlardaki 
belirli bir nükleotid setidir. Bilim insanları bu yapıların lazer gibi ışık 
ve radyo dalgaları yaydığı fikrine ulaşmışlardır. Ancak bilmedikleri şey, 
bir gendeki tüm bilginin büyük kısmının tam olarak DNA 

programlamasının dalga seviyesinde yer aldığıdır! Her şeyin zamanı 

var. 
 
En azından (bunca yıllık kanıttan sonra!) üreme hücrelerine, oldukça 
uzun bir dünya döngüsü boyunca insanoğlunun köken aldığı o 
ölümsüz "üreme vektörü" olan yumurtaya dikkat ettikleri için onları 
saygıyla selamlıyorum. Sonunda dünya bekledi ve "aydınlarının" 

yaşlanmanın gerçekte insan organizması için doğal olmayan bir süreç 
olduğuna dair "değişmez sözünü" duydu. "Uyuyan" rezervler olduğu 
ortaya çıktı! Ölüme karşı kazanılacak nihai zafere kadar yapılacak bir 
şey kalmamıştır - bu rezervleri uykuda oldukları durumdan çıkarıp 
aktif bir şekilde işlev görmelerini sağlamak. Bunun için şükürler 

olsun! En azından böyle bir açıklama bazı insanların hayata, kudretli 

güçlerini düşüncesizce harcadıkları o kontrolsüz düşünceler girdabına 
mantıklı bir şekilde bakmalarını sağlayacaktır; en azından kendi 
organizmalarının, mikrokozmoslarının nelerden oluştuğuna dair temel 
meseleler üzerinde düşüneceklerdir. Ve bu, Tanrı'nın, kendi iç 
dünyalarının bilgisine doğru atılan ilk adım olacaktır... 
 

- Peki biyolojik zamanın "kronometresi" nasıl kontrol edilir? - Scorpio 
sordu. 
 
- Diğerlerinin yanı sıra, Sensei cevap verdi. - Aslında bu mekanizmalar 
insanlar tarafından uzun zaman önce özel ruhsal uygulamalar 

şeklinde biliniyordu. İçlerinde zor bir şey yok. Ne demişler, isteyen 

yapar. Sorun insanın içinde, doğal tembelliğinde, her gün kendi 
üzerinde çalışma isteksizliğindedir. Kimseye sormayın, herkes aziz 
olmak ister. Ama gerçek hayatta onlara dokunduğunuzda kimse kendi 
üzerinde çalışmak istemiyor. Neden? Çünkü pratik yapmak için her 
saniye kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Yani herkesin insanlar 
arasında bir aziz olmak istediği ortaya çıkıyor, çoğu için bu bir 

bencillik hayali. Ama aslında hiç istekli yok. Çünkü insanlar hayatta 
kendilerine tamamen başka hedefler koyarlar ve her şeyden önce 



maddi başlangıçlarının hedeflerini gerçekleştirmek, kendi Egolarını 

tatmin etmek. İşte bütün paradoks bu. Ve insanda madde ne kadar 
baskın olursa, ruhsal düzlemde o kadar alçalır, yaşam süresi doğanın 
kendisi tarafından o kadar kısalır. Neden bugün insanlar elli yaşına 
geldiklerinde kendilerini yaşlı olarak görüyorlar ve o zamana kadar 
birçoğu ilerleyen yaşlanma belirtileri gösteriyor? Her ne kadar son 
zamanlarda hayvanların yaşamı ilaçlarla uzatılmaya çalışılsa da. Ama 

bu hayat mı? Bu sefil bir varoluş. Ve aslında bu sadece bir yıl 
meselesi. Peki neden yaşam süresi feci şekilde kısalıyor? Çünkü insan 
çok fazla maddileşir. Ve bir kez maddeleştiğinde, herhangi bir hayvan 
türü gibi doğa kanunlarına tabi olur. Bu yüzden su yerine kum 
hakimdir. 

 

- Su yerine kum mu? - Scorpius tekrar sordu. - Ne demek istiyorsun? 
 
- Kumun maddi, suyun ise manevi bir madde olduğu düşünülürse, bu 
metaforik bir karşılaştırmadır. Dışarıdan bakıldığında, insan 
okyanusun kıyısındaki bir kum tanesidir ve tüm hayatı boyunca 
güneşin altındaki yerini, kimin daha yakın, kimin daha uzak olduğunu 

bulmaya çalışır. Etrafı benzer kum tanelerinden oluşan bir yığınla 
çevrili olmasına rağmen bireysel ve yalnızdır. Bazen kum çok yüksek 
bir sıcaklığa ısıtıldığında akışkan hale gelir ve tek bir cama dönüşür - 
şeffaf cam, darbe anında kolayca parçalanan kırılgan bir koruma. Ama 
kum taneleri çoğu zaman yalnız bir içsel yaşam sürerler. Ara sıra 

kumun üzerine düşen hayat veren okyanus damlası, serin 

dokunuşuyla bir grup kum tanesini kesinlikle memnun eder. Ama 
sadece kısa bir an için, ısıtılmış kumdan hızla buharlaşır ve kum yine 
yalnız kalır, damlayı bir efsane olarak hatırlar ya da serinlik hissini 
tamamen unutur. Büyük bir dalga geldiğinde kum ıslanır. Ve sonra 
ıslak kum, seçilmiş olduğunu ve okyanusa ait olduğunu düşünmeye 
başlar. Dini figürlerle karşılaştırılabilir. Tanrı'ya yakın olabilirler, ama 

kum olarak kalırlar - sert ve maddi. 
 
İnsan ruhen olgunlaşmaya başladığında, mecazi anlamda okyanusa 
girer. O kum tanesinin ömrü, suyun kalınlığı boyunca dibe batarken 
geçer. Ve işte burada şansını dener. Eğer hala daha maddi şeyler 

tarafından hükmediliyorsa, dibe çöker ve ıslak kum haline gelir. 

Okyanusun kurtarıcı yüzeyine ulaşmak için yaşamın kıyısına 
atılmadan önce yine uzun bir süre beklemek zorundadır. Ancak içinde 
daha fazla ruhsallık varsa ve sonunda seçimini yaparsa, kum tanesi 
kimyasal elementlerine göre suda tamamen çözülür, yani kendini 
okyanusun bir damlasına dönüştürür - Sevginin çekim gücüyle bir 
arada tutulan büyük bütünün bir parçası. Güneş altındaki kum 

sadece ısınabilirken, su kendini buhara dönüştürebilir. Basitçe 
söylemek gerekirse, bir damla kolayca tamamen farklı bir niteliğe 



dönüşebilir ve serbest uçuşunda başka dünyaları keşfedebilir. - 

Böylece insan maddi (kuru) ve manevi (ıslak) varlıklardan oluşur. 
İkincisinin onda çok daha fazla sayıda olduğunu unutmayın. Bu 
yüzden okyanusla birleşme şansı çok daha yüksektir. 
 


