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ÖNSÖZ 

Hiç kendinizi bu dünyaya ait değilmiş gibi hissettiniz mi? 

Çevrenizde yaşananları anlamakta zorlanıyor musunuz? 

Dünyaya, sanki bir perdenin arkasından bakıyormuş gibi mi 

hissediyorsunuz? Bu dünya bana göre değil, olayları ve 

insanları anlamakta zorlanıyorum dediniz mi? Dünyayı terk 

etmeyi düşündünüz mü? Sisteme karşı gelip sokağa çıkıp 

delicesine bağırmak istediniz mi? Uyumsuzluğunuzun 

arttığını ve kimsenin sizi anlamadığını düşündünüz mü? 

Kendinizi hiç yapayalnız hissettiniz mi? Önceden zevk 

aldığınız ve önemsediğiniz her şeyin artık bir anlamı 

olmadığını anladınız mı? Para, mal, mülk, ev, araba sahibi 

olmanın bir önemi olmadığını farkettiniz mi?  

Eğer bunları yaşıyorsanız siz de uyanıştasınız ve artık 

üçüncü boyut realitesinden çıkıyorsunuz. Muhtemelen dört 

veya beşinci boyut frekansına doğru yükseliyorsunuz. Enerji 

bedeninizin titreşimi artmıştır. Üçüncü boyut realitesinin 

temeli olan egolar, korkular, kaygılar ve sınırlı inançlar artık 

size anlamsız gelir. Onlar sizin frekansınızı düşürür ve 

kendinizi rahatsız hissedersiniz. Bu yüzden o realiteyi 

yaşatacak kişilerden ve ortamlardan kaçıp ya kendinizi eve 

kapatırsınız ya da doğaya koşarsınız. Yalnızlık en büyük 

dostunuz olur. Sizi saf sevgi, barış, huzur ve birlik 

temelindeki kişiler ya da ortamlar mutlu edebilir. Artık 

karanlığı aydınlatan bir fenere dönüşmüşsünüzdür. 

Durumunuzdan şikâyet etmeyin, biraz daha sabredin. 

Acılarınız, uyanış hızlandıkça daha da azalacaktır. 

Nötrleşeceksiniz ve gün gelecek sadece koşulsuz saf sevgiyi 

hissedeceksiniz. Sizler sevgiyi, ışığı yaymak ve dünyanın 

yeni çağını inşa etmek için buradasınız. Bilerek ve isteyerek 

bunu başaracağınıza inanarak geldiniz.  
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Dünya değişiyor, enerjiler değişiyor, bütün varlıklar bir 

uyanış ve yükseliş yaşıyor. Kim olduğunuzu hatırlayın ve 

görevinizi yapın! 

Yazardan Teşekkür Notu 

Bu kitabımı yazarken benden yardımlarını ve desteklerini 

esirgemeyen eşime, tüm ‘Yaşam Çiçeği’ üyelerine, 

arkadaşlarım Summer ve Ayşegül’e, düzeltmeler için Dilek 

Yumru'ya, resim yaparak destek veren can dostlarım; Sibel 

Kıran, Dilek Arısoy, Gamze Çetin ve Elif Ulagay’a içten 

teşekkürlerimi iletiyorum. 

Aasma Estefan 
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GİRİŞ 

Ben Kimim? 

Emekli bir öğretmenim.  Spiritüel konularda hiçbir fikrim 

yokken, 2014 yılında perdenin diğer tarafından gelen bir 

müdahele ile ani bir uyanış yaşadım. Odamda yoga ve 

meditasyon sonrası yerde uzanmış dinlenirken odanın kuzey 

tarafından şeffaf, enerjiden bir portal açıldı ve içinden 8-9 

kişiden oluşan hologram bedenli insanlar çıkarak beni 

ziyaret ettiler. İçlerinden bazıları ölmüş yakınlarımdı. Bu 

ziyaret boyunca ben derin meditasyon halindeydim. Neler 

olduğunu görüyordum, biliyordum ancak bedenimi 

oynatamıyordum. Bilincim yerinde,   olanları izliyordum. 

Gelenlerden iki tanesi önceden tanıdığım iki spiritüel yaşlı 

kadın görünümündeydiler ve yıllar önce ölmüşlerdi.  

Bu hologram bedenli ziyaretçiler etrafıma toplandılar ve 

bana baktılar. Sonra yaşlı kadınlar bana doğru gelerek, yerde 

uzanan bedenimin yanına oturdular. Bir tanesi sağ elimi, bir 

tanesi de sol elimi tutarak bana şeffaf bir enerji transferi 

yaptılar. Bu enerji, bedenimde yayılırken kendimi 

holografik şekilde görmeye başladım. Fizik beden gitmiş, 

yerine kristal gibi şeffaf bir beden gelmişti. İçimdeki 

organlar görünmüyordu. Sonra sağ tarafımdaki kadın, eliyle 

kök çakrama dokunarak oradan diğer çakralarıma enerji 

akışını başlattı ve kundalinim yükseldi. Bu temasla 

bedenimde garip bir titreşim ve karıncalanma hissettim. 

Damarlarımda kan yerine beyaz bir enerji aktığını gördüm. 

Derken müdahele tamamlandı ve ziyaretçiler, birkaç mesaj 

verdikten sonra geldikleri yerden geri gittiler. 

O gece uyuduktan sonra, sabaha karşı 3-4 gibi aniden hafifçe 

kendime geldim ama gözlerimi açmamıştım. Uyku ile 
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uyanıklık arası bir haldeydim. Birden üçüncü göz alanımda 

bir sarı ışık göründü. Önce nokta halindeyken, giderek 

yuvarlak şekilde büyüdü ve bütün üçüncü göz alanını 

kaplayarak renkli bir ekrana dönüştü. Ardından çeşitli yerler, 

doğa görüntüleri ve kişiler geldi ekrana. Bu kişiler bana 

bakıp gülümsüyorlardı ama kim olduklarını bilmiyordum. 

Telepatik olarak benimle iletişim kurmaya çalışıyorlardı bu 

ekrandan ama ben onları duyamıyordum. Birkaç saat bu 

şekilde izleme yaptım. Hâlâ ne olduğunu anlayamıyordum. 

Nasıl böyle birşey mümkün olabilirdi ki… Karşımda tv 

ekranı ya da bir web sayfası gibi bir ekran duruyordu. Bir 

süre izledikten sonra uyuyakaldım. Birkaç saatlik uykuya 

rağmen ertesi gün çok enerjiktim. Hiç yorgun 

hissetmemiştim. 

Ertesi gece ve diğer geceler boyunca hemen hemen aynı 

saatlerde ekran açıldı ve ben yarı uyanık şekilde izleme 

yapmaya başladım. Renkler çok canlı ve güzeldi. Birkaç 

günlük acemilikten sonra soru sormaya başladım ve 

sorduğum soruların cevapları ekrandan görüntülü ya da 

yazılı olarak gelmeye başladı. Yavaş yavaş bu işi sevmeye 

ve alışmaya başladım. Derken yazılı ve görsel eğitimlerim 

başladı. Ekrandan bana kodlarla, rakamlarla, geometrik 

şekillerle yüklemeler yapılıyordu. Takip edemeyeceğim 

kadar hızla akan yazılar, bilgiler yükleniyordu. Bazı geceler 

kendimi farklı dillerde yazılar okurken yakalardım. Matrix 

filmindeki gibi yüklemelere tanık oldum. Ben uyurken 

odama yollanan küçük ışık küreleriyle yüklemeler yapıldı.  

Altı ay kadar yoğun bir yükleme ve eğitimden geçtikten 

sonra, artık ekranda görünenlerle telepatik olarak 

konuşmaya ve onları duymaya başladım. Kendi kişisel 

akaşama ve dünyanın akaşasına girerek bilgi sorgulaması 

yapıyordum. Öyle bilgiler öğrendim ki bildiğimiz şeyleri 
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altüst edecek türdendi. Bazen kim olduğunu bilmediğim 

üstatlardan bazen de Tibet rahiplerinden eğitim alıyordum. 

Astral planda müdahale yapmayı, korunmayı, savaşmayı ve 

görünmez olmayı öğrendim. Eğitimim hâlâ devam ediyordu 

ama bana yüklenen bilgilerin yüksek enerjisi, onları dışarı 

akıtmadığım için içeriden beni rahatsız etmeye başlamıştı. 

Bilgiler üzerimde bir yüke dönüştü. Çünkü onlar bana, 

yazmam ve paylaşmam için yükleniyordu. Bu konuda bir 

misyonum olduğunu anladım ve internet üzerinden blog 

açarak yazmaya başladım.  

Yazdıklarım ekrandan öğrendiklerime ve okuduklarıma 

dayalı idi. Doğru mu yanlış mı diye bir sorgulamaya 

girmeksizin geldiği gibi yazmaya başladım. Zamanla bana 

gelen bilgilerle örtüşen yazılar, kitaplar çıktı karşıma ve 

bana gelen bilgilere güvenim arttı. Blog, oldukça ilgi gördü 

ve uyanış yaşayanlara ışık oldu. Frekansı yüksek bilgiler 

olduğu için, okuyanlarda pozitif bir etki yaratıyordu ve 

kendilerini iyi hissediyorlardı. Zamanla bilincim büyüdükçe 

bilginin frekansı da yükseldi. Ekrandan bazen cümleler, 

bazen görüntüler, bazen de kitap sayfası gibi bilgiler 

akıyordu. Aklımda kalanları blogta yazıyordum. Yazmaya 

da devam ediyorum. Eğitimler vererek, insanların uyanışına 

yardım ediyorum. Koşulsuz sevginin dünyaya yayılışına ve 

kardeş parçam olan ruhların uyanmasına bir parça katkım 

olması beni çok mutlu ediyor. 

Sevgiler! 

Aasma Estefan 
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1.BÖLÜM  

Biz Kimiz ve Niçin Dünyaya Geldik? 

Tanrı’dan kopan biz küçük tanrı parçacıkları, büyümeyi 

öğrenmek amacıyla çeşitli katmanlarda veya boyutlarda 

eğitim almaya gideriz. Dünya annenin kucağında eğitim 

almak isteyenlerimiz, uzun bir tünelden geçerek düşük 

yoğunluktaki bu okula inerler. Burada kimimiz hızlı 

büyüyüp yuvaya erken dönerken, kimimiz de bu eğitimini 

binlerce yılda tamamlar. Ama eninde sonunda hepimiz 

büyürüz ve yuvaya döneriz. Evrimleşme hep ileriye doğru 

olur.  

Deneyimlerimiz, seçimlerimiz ve derslerimiz hep bize bir 

şeyler öğretir. Her bir yaşamımızdaki deneyimlerimiz, bir 

sonraki yaşamımızdaki olacakları belirler. Ruhun hedefi 

öğrenmek, bilincini büyütüp kaynağa geri dönmektir.  

Kaynak, her şeyin kendisinden var olduğu bir enerji 

bütünüdür. Bu enerjinin bir parçası olan biz tanrı 

parçacıkları, ibadet veya meditasyonla tanrısallığımızı 

yeniden hatırlayarak boyutlar arası dolaşabilir, duvarlardan 

geçebilir, zamanda yolculuk yapabilir, diğer boyutlardan 

varlıkları görebilir ve solucan deliklerinden yolculuklar 

yapabiliriz. Her birimiz birer mucizeyiz. 

Evrendeki her şey gibi biz de sadece enerjiyiz ve yok 

olmuyoruz. Bir yere kaybolmuyoruz. Ölüm diye bir şey yok. 

Ölen sadece bedenimizdir. Ölüm enerji için geçerli değildir. 

Enerji sonsuza kadar vardır. Gelişimiz ve geri dönüşümüz 

hep ‘kaynak’tır. Bizler bir bütünün küçük kardeş 

parçalarıyız. Allah, Tanrı, Yaratıcı, Yaradan, Öz, Büyük 

Ruh ve Kaynak gibi tanımlamaların hepsi aslında aynı 
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şeydir. ‘O’ bizim de bir parçası olduğumuz en büyük sınırsız 

ve sonsuz enerji kaynağıdır. 

Bütün evrenlerin oluşması “O”nun ilahi planıdır. 

Çocuklarının eğitimi, büyüyüp gelişmesi için mükemmel 

şekilde dizayn etmiştir. Her boyuttaki evrimimiz başkadır. 

Bizler gittiğimiz boyut ya da katmandaki enerjiye, titreşime 

ve yaşam koşullarına göre şekilleniriz. Fizik bedenimiz, 

‘ruh’ dediğimiz enerji bedenimizi korumak için gerekli bir 

elbise gibidir. Bu elbise dünyaya ve üçüncü boyuta göre 

düzenlenmiştir. Burada insan görünümündeyken bir başka 

boyutta farklı bir görünümde olabiliriz. Çünkü evrimleşen 

bedenimiz değil, ruh dediğimiz enerjidir. Ancak bildiğim 

kadarıyla 5. boyutta da şimdiki görüntümüzle görüneceğiz 

ama bedenimizde eterikleşme başlayacak. Sonrasında nasıl 

bir formda görüneceğimizi bilmiyorum ama tahminimce 

eterikleşme daha da hızlanır ve formumuz titreşimimiz 

yükseldikçe değişebilir. Ruh (bilinç) büyüdükçe içine girdiği 

şekil de büyüyor. Bu yüzden rüyalarımızda veya 

durugörülerimizde gördüğümüz evliya, peygamber veya 

melekler diye tanımladığımız yüksek boyut üstatları, çok 

uzun boyludurlar.Bizlere 3-4 metre boyunda görünebilirler. 

Her ruhun dünyadaki yolculuğu boyunca rehberleri ve 

yardımcıları olur. Kimimiz onları yüksek benliğimiz, 

kimimiz melekler, kimimiz de rehber ya da evliyalar olarak 

tanımlıyoruz. Bizler uyurken hep eğitiliriz ve onlarla hiç 

korkmadan iletişime geçeriz. Uyanıkken bizi onlardan uzak 

tutan tek şey tabii ki korkularımız ve etrafımıza ördüğümüz 

duvarlarımızdır. Bize eşlik eden ruhsal öğretmenlerimiz her 

toplumun kültürüne, dinine veya inancına göre bize farklı 

şekillerde görünebiliyorlar. Amaçları bizi korkutmadan, 

kendilerini inanılır, güvenilir kılarak gelişimimize yardımcı 

olmaktır. 
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Örneğin; biz Müslümansak evliya, din alimi veya 

peygamber şeklinde görünebilirler... Hristiyansak, İsa veya 

Meryem Ana şeklinde görünebilirler. Museviysek, Musa 

peygamber olarak görünebilirler. Tibet, Çin, Hint dinlerinde 

de onların inançlarına ve kültürlerine uygun kişiler şeklinde 

görünebilirler. Bu görünmeler rüyada olabilecegi gibi 

uyanıkken hologram beden şeklinde de olabilir. Bazen de 

gerçek fizik beden içinde kısa süreli ziyaretler şeklinde 

hayatımıza girebilirler. Onlar rehberlik ettikleri insanların 

bilincine göre davranırlar. 

Kişisel alanımızda gördüğümüz eterik bedenlilerin negatif 

veya pozitif enerjili olup olmadığını anlamamızın tek yolu, 

bizde hissettirdiği duygulardır. Pozitif varlıklar sadece 

sevgi, coşku ve yüksek titreşim hissettirirler. Negatif 

varlıklar ise huzursuzluk, korku ve titreme hissettirirler. Bu 

konuda biraz da kendimize ve iç sesimize güvenelim. 

İçeriden gelen ses yanılmaz. 

Evrende Yalnız Değiliz 

Evrende, sayılamayacak kadar çoğunlukta evrenler, boyutlar 

ve katmanlar vardır. Bu boyutlar ve evrenler farklı frekansta 

oldukları için birbirleriyle enerji perdesiyle ayrılmışlardır. 

Her birinde de kendi frekansına ve titreşimine uygun olan 

varlıklar yaşamaktadır. Yani evrende kesinlikle yalnız 

değiliz. Fakat bu bilgi insanlardan bilinçli olarak 

gizlenmektedir. Çünkü bilincimizi geliştirmemizi ve dünya 

dışı varlıkların farkına varmamızı istemiyorlar. Hatta bu tür 

bilgileri saçma bulup ilgi çekmemesi için alaya alıyorlar. 
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Dünyayı yöneten elitler, uzun yıllardan beri dünya dışı zeki 

varlıklardan haberdardırlar ve onlarla anlaşma yaparak, özel 

yerlerde üsler verip karşılığında teknoloji yardımı 

almaktadırlar. Ancak bu elitler, insanlık üzerindeki güçlerini 

kaybetmemek için bu bilgiyi halktan gizliyorlar. Çünkü 

başka gezegenlerde yaşayan zeki varlıklar (halk deyimiyle 

uzaylılar) açığa çıktığında insanlık; dinleri, kölelik sistemini 

ve yöneticilerinin insanlığa yaptığı zulmü sorgulamaya 

başlayacak, farkındalığı artacak ve uyanmaya başlayacaktır. 

Bu da uyanan insanlarda, köle düzenine son verme isteği 

uyandıracaktır. Tabii ki özgür, vergi vermeyen, 

kandırılamayan bir insan ırkının, zengin üst tabakaya faydası 

olmayacağından!.. Bu düzeninin devamı için  her şeyi 
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yapıyorlar. Uyanışa karşılar.Bu yüzden de bildiklerini 

bizimle paylaşmıyorlar. 

Geçmişte dünyayı ziyaret eden birçok dünya dışı varlığa, 

ilkel insanlar tarafından melekler ya da tanrılar olarak 

tapıldı. Dinler ve inançlar bu şekilde oluşmuştur. Esasında 

gelen dünya dışı varlıkların amacı, bilgi vermek, yol 

göstermek, insan gelişimine yardımcı olmaktı. Ama ilkel 

insanlar onları tanrı ya da melekler olarak nitelendirdiği için 

nesillerden nesillere ekleme bilgilerle, bu dünya dışı 

varlıkların ziyaretleri dinselleştirildi ve bazı çevrelerce 

insanlar üzerinde güç sahibi olmak için kullanıldı. Bu dönem 

kapanıyor artık. Dinlerle kontrol dönemi sonlanıyor. 

Bireyler, gerçekleri öğrenecek, özgürlüğünün ve gücünün 

farkına varacak. 

Önümüzdeki yıllarda evrende hiçbir zaman yalnız 

olmadığımızı anlayacağız. Aniden dünyanın her yanında, 

gökyüzünde on binlerce uzay gemisi (UFO) görürseniz, şok 

olmayın! Çünkü olacaklar yıllardır bizden gizlendi. Büyük 

bir temas, ifşaat planlanıyor ve insanlık buna hazırlanıyor.  

Aslında hiçbirimiz dünyada özgür değiliz. Bir kölelik 

sisteminin içinde, illüzyonda yaşıyoruz. Bildiğimiz tek şey 

nefret, ego, güç, şiddet, şehvet, terör, sigara, uyuşturucu, 

alkol, tv, korku dolu dini inançlar ve batıl inanışlar. 

Dünyayı yöneten elitler, desteklediği hükümetler 

aracılığıyla bizi uyutuyorlar ve zihnimizi dışarıdan 

programlayarak kontrol ediyorlar. Bütün savaşları ve terörü 

yaratanlar bunlar. Onların amacı, negatif enerjiyi artırıp 

korku ve acizlik aşılayarak insanları düşük frekansta tutup 

uyanışlarını engellemektir. 

Binlerce yıldır içinde yaşadığımız bu illüzyondan, bizi 

özgürleştirmek için şu an ışık ve karanlık arasında büyük bir 
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savaş var ve bu savaşın, ışığın zaferiyle sonlanmasına az 

kaldı…2018 elitlerin saltanatlığının bitiş yılıdır. 

Bize de burada büyük bir sorumluluk düşüyor. Doğrulara 

ulaşmak için biraz çaba göstermeliyiz. Tv izlemeyi 

bırakmalıyız. Televizyon, bir uyutma aracıdır. Onu izleyerek 

zaman kaybedeceğimize, kitap okuyup internetten araştırma 

yapmak daha faydalı olacaktır. Artık içimizdeki 

umutsuzluğa ve negatifliğe son verip güzel düşünelim, 

pozitif olalım. Doğa yürüyüşlerine çıkalım. Her gün belirli 

sürelerde telefonumuzu kapatıp kendimizle baş başa kalalım 

ve nefesimizi dinleyelim. Dışarı çıkıp bir parkta oturalım, 

çiçekleri koklayalım. Ayaklarımızı bir dere ya da havuzun 

suyuna koyalım. Toprağa çıplak ayak basalım. Bitki 

yetiştirelim, hayvan sahiplenelim ya da besleyelim... Bunları 

yapmaya başladıktan sonra kendimizdeki değişimlere 

inanamayacağız. İşte o an özgürlüğümüzü ilk defa 

keşfetmeye başlayacağız. Yaşamın gerçek tadını alacağız ve 

uyanacağız…Yaşasın Özgürlük! 

Mitlerdeki Gizli Gerçekler ve Dünya Dışı İzler 

Mitolojide geçen varlıklar gerçekten var oldular. Dev 

insanlar, periler, kanatlı Pegasus atı, tek boynuzlu beyaz at 

(Unicorn), uçan dev ejderhalar, Simurg kuşu (feniks ya da 

Anka olarak da bilinir), yılan saçlı Medusa, yarı insan yarı 

hayvan varlıklar, kuş adamlar, kedi insanlar, tek gözlü devler 

vb… Hepsi bir zamanlar dünyadaki yaşam koşullarına göre 

yaşamış ve sonradan ya soyları tükenmiş ya da dünyayı terk 

etmiş varlıklardır. Çoğunu akaşik kayıt sorgulamasında 

gördüm. Dev adamlar en az beş-altı metre boyundaydı. Bir 

keresinde üçüncü göz ekranından en az dört-beş metre 

boyunda dev bir insan ile yanında şimdiki insan boyunda bir 

kadının uzandığını görmüştüm. Sonra o dev ırkların yok 

oluşunu gördüm. Bazı dev hayvanların ve dinozorların 
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gökyüzünden silindir şeklindeki gemilerden açılan lazer 

ışını gibi bir ışınla yok edildiklerini izledim. Çünkü insan 

neslini tehdit ediyorlardı ve küçük, büyük canlıları yiyerek 

yok ediyorlardı. Bu nedenle dünya dışı ırklar tarafindan yok 

edildiler. 

Mitolojilere konu olmuş birçok olayda dünya dışı izler 

vardır. Örneğin; Oğuz Kağan Destanı, Gılgamış Destanı, 

Cengiz Kağan vb. 

1-Oğuz Kağan Destanı: Oğuz Kağan, cesur ve güçlü bir 

gençtir. Bir gün ormanda gezerken, önce karanlık olur sonra 

gökyüzünden şimşekler çakarak korkunç bir gürültü ve 

sarsıntı ile yeryüzüne doğru inen mavi bir ışık topu görür. 

Göz kamaştıran bu ışığın içinden çok güzel bir kadın çıkar 

ve Oğuz Kağan, başında parlak bir yıldız olan bu güzel 

bayanla evlenir, çocuklar yapar. Benim fikrime göre bu 

mitte, gökyüzünden gelen bir dünya dışı varlıkla yaşanmış 

bir beraberlik ve bundan doğan melez çocuklar anlatılıyor. 

Kısacası dünyaya tohumlanan yeni bir dünya dışı melez ırkın 

tasviri yapılmış. 

2- Diskler ve Aynalar: Çin’de 1938 yılında bir mağarada 

bulunan kemikler ve yüzlerce metal disk, ne olduğu 

anlaşıldıktan sonra aniden ortadan kaldırılmış. Diskler en az 

12000 yıllık ve granitten daha sağlam. Bulunan kemikler, 

kafatası kocaman olan küçük bedenlere ait. Diskler 

incelendiğinde, üzerinde ancak özel merceklerle 

büyütülerek okunabilen hiyeroglifler bulunmuş. Bu 

hiyerogliflerden elde edilen bilgiye göre bir mit anlatılıyor. 

Bu mite göre farklı bir gezegenden bir gemi bozularak 

dünyaya düşer. İçindekiler, düştükleri yerde gemilerini tamir 

edemedikleri için geri dönemezler ve dünyada takılı kalıp 

zamanla ölürler. Bu disklerdeki hikâye ‘mit’ olarak kayıtlara 

geçirilmiş (Dropa diskleri diye araştırabilirsiniz). 
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Benzer diskler Sümerlerde, Peru İnkalarında, Mayalarda, 

Mısırlılarda ve daha birçok medeniyette çeşitli heykel ve 

duvarlarda kullanılmış. Peru kültüründe anlatılan başka bir 

mite göre İnka İmparatorluğu’nu kuran liderleri Pachakuti, 

bir gün göl kenarında gezerken, aniden gökyüzünden göle 

doğru küçük bir disk düşer. Hemen suya girer ve o diski alır 

eline. Diskin ortasında bir ayna vardır ve o aynada birden 

insana benzemeyen (mite göre canavar) birisi belirir. Ona 

“Bütün savaşları kazanacaksın ve büyük bir imparatorluk 

kuracaksın.” der. Pachakuti gerçekten de on yıl içinde 

yaptığı bütün savaşları kazanır ve topraklarını genişleterek 

İnka İmparatorluğu’nu kurar. Mite göre, hayatı boyunca o 

aynayla birlikte yaşamış. Her zaman üzerinde taşımış. 

Gelecekle ilgili ne zaman bir şey bilmek istese o aynaya 
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sorar ve ona göre davranırmış. Bütün kararları aynaya 

danışarak yaparmış. Gücünü ondan alırmış. Hatta savaşlarda 

koca kayaları uzaktan hareket ettirerek havaya kaldırıp sonra 

da düşman askerlerinin üzerine düşürürmüş.  

Diğer birçok kültürde gökyüzünden gelen ateş toplarına ve 

güneş şeklinde tasvir edilmiş disklere yer verilmiştir. Aklıma 

birden Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler  masalındaki cadı 

geldi. Cadı hep siyah giyinir ve çirkindir. Aynaya bakar soru 

sorar ve sorunun cevabını da aynadan görüntülü, sesli olarak 

alır. Bu masal çok eski olmasına rağmen, şu an kullanılan 

teknolojiye yakın bir anlatım yapılmış. Biraz farklı açıdan 

düşünürsek iç sesimiz bize mutlaka bir şeyler gösterecektir. 

Bu masal ve Peru mitindeki aynalar, şimdiki görüntülü cep 

telefonları gibi teknolojik bir alet olabilir mi? Ayrıca yine 

Peru’da kayaların içine oyulmuş ‘T’ şeklinde bir kapı var. 

Yerel halkın anlattıklarına göre orası başka boyutlara açılan 

bir kapıymış. Tanrılar bir disk kullanarak bu kapıyı açarak 

gidip gelirlermiş. Bu kapıda da yine bir disk vardır ve o disk 

kapıyı açan bir çeşit anahtardır.  

Bazı Güney Amerika kültürlerinde, üzerinde hiyeroglifler 

olan altından yapılmış güneş diskleri vardır. Aztek, İnka ve 

Maya kültüründe bu güneş diskleri, insanın yaratılışından 

beri vardır. Diskler bütün canlıları yaratan Tanrı’yı 

sembolize etmektedir. Hikâyeye göre Tanrı önce güneşi, 

sonra ay, sonra da kadın ve erkeği yaratmıştır. Tanrı insanı 

yarattıktan sonra ilk iş altın diskin yapılmasını istemiş. İnka 

hikayesine göre güneş disklerinin yapıldığı altın, yukarıdan 

cennetten gelmiştir ve Tanrı’yla iletişim kurmak için 

yapılmıştır. Yine hikâyeye göre Tanrı gökyüzünden gelirken 

ateş ve duman saçarmış. Dünyaya gelince insanlara 

elementleri, şamanlığı ve matematiği öğretirmiş.  
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İnkaların hikayesine göre güneş disklerinin hava olaylarını 

değiştirmeye, deprem, sel ve yağmur gibi doğal felaketler 

yaratmaya gücü varmış. Yerliler, altın güneş disklerine tapıp 

yardım isterlermiş.  

Görünen o ki her şey yanlış anlaşılmadan ibaret olabilir. 

Bahsedilen altın güneş disk, bir çeşit dünya dışı varlıklarla 

iletişim kurma aracı olabilir. Hikâyeye göre İnka yerlileri bu 

diskin, İspanyolların eline geçmesinden çok korkarlarmış. 
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Bu da o altın diskin gücünün çok önemli olduğunu 

gösteriyor. Yani büyük ihtimalle o bir çeşit teknolojik aletti. 

İspanyol saldırısından hemen önce disk ortadan kaybolur. 

Söylentilere göre bu disk hâlâ dünyada ve aranıyor. İnka 

yerlilerinin hikayesine göre güneş diski yeraltındaki 

tünellerden kaçırılarak, İspanyolların asla bulamayacağı, 

dağların zirvesindeki kayıp İnka köyüne götürülmüş. 

Geldiği yere, tanrıya geri dönmüş. Kimi söylentilere göre de 

İnka tapınağıyla birlikte suya gömülmüştür. Dünyanın 

birçok yerinde, antik kültürlerde disklere ve güçlerine yer 

verilmiştir.  

Tarihimizi Şekillendiren Dünya Dışı İzler 

(Akaşik kayıt sorgulamasından edindiğim bilgilerle 

yazılmıştır.) 

1-Mısır piramitleri ile ilgili bir görüntüde bütün piramitlerin 

kar beyazı olduğunu, tepesinde altından yapılmış başlık 

olduğunu ve yanlarında altından silindir şeklinde plakalar 

olduğunu izledim. Etrafta insan yoktu ama piramitlerin 

etrafinda uçan altın renginde silindir şeklinde gemiler 

gördüm. 


