
Objaśnienia dodatkowe - Tom 4

Akt 17 – strona 15

Shabu-shabu (jap. しゃぶしゃぶ, chlapu-chlapu - onomatopeja dźwięku mieszania składników w
naczyniu): przyrządzane z wołowiny pokrojonej na bardzo cienkie kawałki, tak jak u nas kroi się
wędlinę,  oraz  dodatków,  jedzone  z  ponzu,  sosem  sezamowym  albo  sojowym.  Jest  odmianą
nabemono. Nabemono (jap. 鍋物, なべ物 nabe garnek + mono rzecz, skracane do nabe) to potrawa
kuchni  japońskiej  przyrządzana  w  naczyniu  o  nazwie  hinabe  ("ognistym  kociołku").  Z  reguły
serwuje się ją, gdy jest zimno.

Najczęściej na środku stołu stoi gotujący się kociołek z wywarem w którym zamacza się mięso i
inne składniki tak, aby się zagotowały, a po chwili wyciąga i zamacza w jednym z dostępnych
sosów i zjada.

Akt 17 – strona 36

Psychometria –  zwana również psychoskopią,  to  termin  pochodzący z  parapsychologii,  jest  to
rodzaj  percepcji  pozazmysłowej,  dzięki  której  za pomocą dotyku można odczytać informacje z
przedmiotów, których historii nie znamy. 
W przypadku Mamoru ta zdolność wydaje się być rozszerzona również o ludzi.

Akt 18 – strona 16

Złe oko – pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie pewnych
osób może sprowadzać cierpienie i nieszczęście, jak ubóstwo, choroba czy nawet śmierć. Zbliżony



charakter  ma  przekonanie,  że  nie  należy  chwalić  dzieci  i  ich  talentów,  gdyż  spowoduje  to
przeciwne, negatywne skutki w ich rozwoju.

Graficznie najczęściej przedstawiane jest za pomocą oka i prawdopodobnie też dlatego u Demanda
moc objawia swoje działania po otwarciu trzeciego oka na czole.

Akt 18 – strona 22

Channeling (także  kanalizm)  –  fenomen  parapsychologiczny,  będący przedmiotem wiary osób
związanych z tzw. nową duchowością i New Age, polegający na przesyłaniu przez transcendentny
ośrodek emisyjny (np. Jezus Chrystus,  aniołowie, bogowie greccy) za pomocą "kanału" (termin
zaczerpnięty z kanałów radiowych lub telewizyjnych) pewnych treści do osoby znajdującej się w
transie lub w stanie podwyższonej świadomości. Kontakt ten, zdaniem wierzących, następuje drogą
pozazmysłową, kanałem mentalnym, na ogół bez użycia języka werbalnego.

Osoby twierdzące, że doświadczyły channelingu, utrzymują również, że otrzymane przekazy często
są  trudne  do  zrozumienia.  Podświadomość  przekłada  je  na  bardziej  zrozumiałe  myśli,  słowa
mówione bądź też pisane (tzw. pismo automatyczne). Podczas channelingu ciało człowieka może
znajdować się w transie. Zdaniem teoretyków New Age przekazy channelingowe uzyskiwane przez
większość osób najczęściej są dość ogólne. Istoty, które przekazują te informacje mają podawać się
najczęściej  za  wysłanników  światła,  anioły,  przewodników  duchowych,  obce  cywilizacje  (np.
Plejadianie,  Kasjopeanie,  Ra,  Wingmakers,  Wniebowstąpieni  Mistrzowie).  Wyznawcy New Age
uważają,  że  jest  to  związane  z  indywidualnym  poziomem  wibracji  osoby  poddającej  się
channelingowi – im wyższy rozwój duchowy człowieka tym możliwy kontakt z istotami będącymi
bliżej Boga/Światła/Uniwersum

Akt 19 – strona 21

Achiralność –  właściwość  przedmiotu,  polegająca  na  jego  identyczności  z  własnym odbiciem
lustrzanym. Przedmiot achiralny i  jego odbicie  w zwierciadle płaskim dają ten sam, dający się
nałożyć na siebie obraz.

Chiralność jest odwrotnością achiralności, przedmiot i jego odbicie lustrzane nie są identyczne.
Przykładem może być prawa i lewa dłoń. Chiralność występuje w matematyce, fizyce i chemii.

Monokryształ –  materiał  będący  w  całości  jednym  kryształem  (np.  kryształ  cukru,  soli,
półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką liczbę defektów
tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.

W oryginale Chiral  i  Achiral  nazwani są „Boule Brothers”,  jednak znaczenie tej  nazwy można
rozdzielić na dwie części. Zapis w kanji to 人工原石ブラザーズ (Jinkou genseki brothers), który
oznacza braci sztucznie stworzonych ze surowego kruszcu, rudy; natomiast odczytanie pierwszych
czterech  znaków  opisane  jest  jako  „boule”  i  jednym ze  znaczeń  tego  francuskiego  słowa  jest
właśnie  monokryształ.  Biorąc  pod uwagę obie  nazwy można stwierdzić,  że Chiral  i  Achiral  to
organizmy sztucznie stworzone surowego kruszcu, który jest jednocześnie monokryształem, ale to
trochę za długa nazwa, żeby jej używać, więc ograniczyłam całość do Monokryształowych Braci.

Akt 20 – strona 39

Izomery (gr.  isos – równy, meros – część) – związki chemiczne o identycznych sumarycznych
wzorach cząsteczkowych, różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych
albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzeni.



W przypadku konkretnej sytuacji w mandze chodzi o kopie Achirala, które wyglądają identycznie
jak on, ale każda może się różnić drobnymi szczegółami między sobą.

Łańcuch atomów – termin oznaczający dowolną grupę atomów połączonych szeregowo jeden za
drugim wiązaniami chemicznymi, które tworzą razem szkielet cząsteczek chemicznych.
Wyróżnia się: 
łańcuch główny - jest to zawsze najdłuższy z występujących w cząsteczce łańcuchów atomu węgla
łańcuch boczny - boczne odgałęzienie od łańcucha głównego, które musi być od niego krótsze.


