21 Aralık 2014, “Düşünsel Kıyamet” ve “Altın BİLGİ Çağı”nın Başlangıcı
Hatırlarsanız, Maya Takviminin 21 Aralık 2012’de sona ermesiyle Fiziksel Kıyamet
beklentisine girenlerin beklentileri ve öngörüleri maalesef boşa çıktı. Beklenen fiziksel
kıyamet gerçekleşmeyince uzmanlar, takvim günümüz takvimine çevrilirken 2 yıllık bir hata
yapıldı ve takvim 21 Aralık 2014’te bitiyor dediler. Bugün 21 Aralık 2014 ve 21 Aralık
2014’te herkesi beklentiye sokanlar dahil basın ve medyada da tek bir haber göremedim.

Oysa yanlış beklenti olanı görmemize engel oldu. Çünkü gerçekleşecek olan Fiziksel Kıyamet
değil Düşünsel Kıyamet’ti ve çoktan başladı. Peki ama, Düşünsel Kıyamet ne demek?
Fizikseli olmadan düşünsel bir kıyamet nasıl olabilir ki?
Tarih boyunca herkesin mutlu olduğu, savaşların olmadığı, huzur ve bolluğun olduğu adeta
yeryüzündeki cennet diyebileceğimiz bir Altın Çağ’dan bahsedilir. Bence, savaşları sona
erdirmenin bir yolu, uğruna savaşılan şeyin değerini düşünmektir. Altın demir kadar bol
olsaydı, kimse altın için savaşmazdı. Diyeceksiniz ki, o zamanda az bulunan başka bir maden
bululardı, hatta emn bol bulunan su bile bir çok ülke arasında savaş sebebi ve yakın gelecekte
su savaşlarından bahsediliyor. Bu durumda, maddenin yani uğruna savaşılan hatta
savaşılabilecek her şeyin değerini nasıl düşüreceğiz?
Bunun için dünyamıza ve evrenimize bakış açımızda köklü bir değişiklik yapmamız
gerekiyor. Ama bu daha önceki kabullerimiz hatta kendi bulduğumuz soruları bile
değiştirmekten geçiyor. Soruları diyorum çünkü, milyonlarca yıl önce içine doğduğumuz ve
binlerce yıldır sorduğumuz, “Nereden ve Niçin Geldik?” sorusunu kim belirledi? Neden, ilk
sorumuz bu oldu?
Binlerce yıldır cevaplayamadığımız için kabullere dayalı sezgisel veya kişisel tecrübelere
dayalı cevaplar ve senaryolarla ürettiğimiz ve bizi bir yere kadar ulaştıran ama mantık ve
bilim karşısında kendini ispat edemeyen tanımları ispat etmek için soruyu değiştirmenin
zamanı çoktan geldi.
Binlerce yıldır, yapılan tanımlar “Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüzyon”, “Sanı” aslında
hepsinin verdiği ipucu “Gördüklerin ve değer verdiğin zaman ve mekan yani madde gerçek
değil. O kadar önemseme, yani değersiz. Uğruna savaşılacak kadar değerli değil.” Bu hem
güzel hem de gerçekçi bir tavsiye ama, bir insan ruhunu yeme/içme gibi maddeye bağımlı bir
bedene hapsederseniz, içinde yaşadığı hayal aleminin gerçek olmadığını inandırmak en zor
şey olacaktır. Dünya hayal ise beden neden maddeye bağımlı? Aslında hayal beden, hayal
maddeye bağımlı sadece. Bu durumda da, Altın Çağ tanımının eksik olduğunu göremez Altın

Çağ’ı herkese yetecek kadar madde olarak algılarsınız. Çünkü savaşları engellemenin bir
diğer yolu da; uğruna savaşılan şeyin herkese yetecek kadar bol hale gelmesidir. Dolayısıyla
Altın Çağ her şeyin yani maddenin bol olduğu bir dönem olacaktır o yüzden de adı “Altın
Çağ” yani madde çağı olacaktır. Gelelim Düşünsel Kıyamete;
Düşünsel Kıyamet, rüyanın içindeyken rüyadan uyanmak yani hayal aleminde, rüya aleminde
olduğunu anlamaktır. Bir rüyadaki, zaman, mekan ve madde alemi rüyada olduğunu
anlamadığın sürece önemlidir. Rüyada olduğunuzu anladığınız an, rüyadaki kişilerin,
mekanların, uğruna savaştığınız her şeyin değeri düşer ve anlamını yitirir. Düşünsel Kıyamet
Düşünsel bir dünyanın/evrenin anlamını yitirmesi, sona ermesi yani tuz buz olmasıdır. İyi
ama başlangıcı ve sonu olmayan insanlık tarihi gibi bir rüyadan nasıl uyanacağız yani
insanlığın beklediği Büyük Uyanış bu mudur? Tabii ki budur? Peki ama bu uyanış nasıl
olacak?
Uyanış iki türlü olur; (1) Uyanık biri sizi dışarıdan dürter ve sizi uyandırır. Bu uyanış, dışsal
bir fiziksel uyarıyla olan uyanıştır. Tıpkı, yanardağların patlaması, şiddetli depremler, gök taşı
çarpması vb. rüyanın dışsal bir etkiyle çökertilmesiyle yani fiziksel kıyametle dünyanın tuz
buz olmasıdır ama bu bir uyanış değil UYANDIRILIŞTIR.
Bizim aradığımız veya herkesin beklediği ise rüyanın içindeyken uyanmaktır. Peki ama bunu
uyanış nasıl olacak? Hele hele gücünü çözülmemişlikten alan bir rüyadan, rüyayı tasarlayanın
izniyle rüyanın içinden nasıl uyanacağız. Düşünsel Uyanış nasıl olacaktır? Binlerce yıldır
tavsiye edilen bir diğer cevapta “Cevap İçinizde!” olmuştur. İnsan ister istemez soruyor,
“İçimizde ama neremizde?” Tabii ki, genel kabul gören cevap; Kalbimiz, gönlümüz. Yani
sezgisel veya duygusal yerimiz?
Mevcut cevaplar işe yarasaydı, insanoğlu uğruna savaştığı şeylerin değersizliğini anlamış ve
savaşmaktan vazgeçmiş olması gerekirdi. Bırakalım toplumsal egonun kurumsallaşmış hali
ordular arası savaşları, hepimiz kendi özel hayatlarımızı ve egolarımız uğruna uğrunda
savaştığımız şeyler için nasılda savaştığımızı bir düşünelim. İnandıklarımızla yaptıklarımız
örtüşüyor mu? “Önemli olan neye inandığınız değil, ne yaptığınız, size ne yaptırdığı.”
sözündeki gibi.
Peki ama dünyanın fani olduğuna rüya olduğuna inanmak, ama bunun gereğini yapmamak
neden? Eski dünya ve evren gerçekliğiyle tüm bağları koparma aşamasına gelindiğinde ne
olacak? Bununla ilgili somut bir senaryo olmayınca rüyada olduğumuza inanan ama gereğini
nasıl yapacağını bilmeyenler oluyoruz. Somut olarak ispatlanmamış, nasıl ve uğruna ne
yapacağımızı bilmediğimiz bir inanç maalesef sadece inanmaktan öte gidemiyor. İnanılıyor
ama gereği yapılamıyor.
Delphi’deki Apollon tapınağının girişindeki yazan; “Gnothi Seauton!” Kendini BİL!” Eski
ve çok önemli ama yüzyıllardır hala anlaşılmamış ve sadece kulağa hoş gelen bir söze
dönüşmüş ciddi bir ipucunu “Kendini Bil” tavsiyesini beraber yorumlayalım. Ne demek
istemiş olabilirler?

Bugüne kadar bulunan cevaplar; “Kendini Bul “ , “Yaradılış amacını, Kendi varoluş
sebebini bul”, “Hayatın kaynağını ve amacını bul” İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyanın
gerçekliğinden o kadar emindi ki Kendini bil? Tavsiyesini, sadece ben kimim? Neden
buradayım? Görevim ne? Vb. ruhsal veya düşünsel anlamda aradı. Sezgileriyle bulduğu,
kabullerden öte geçemeyen cevaplardan da hiçbir zaman tam emin olamadı.

Oysa, “Kendini Bil” tavsiyesi fiziksel anlamda da geçerliydi ve ruhu aşırı önemseyip nefsi
temsil eden dünyevi bedeni aşağılarken, insan bedeninin basit çalışma sistemi ve bütünle olan
iletişimine odaklanmadılar. Kendini bilmek, nelerden oluştuğunu, nasıl algıladığını, nasıl
karar verdiğini kısaca maddi/manevi bedeninin nasıl çalıştığını da kapsıyordu. Bedenin
çalışma sistemini çözerseneniz, dünyayı nasıl algıladığını, yapılış amacını, felsefesini, nasıl
karar verdiğini, sınırlarını hatta neye bağlı çalıştığınızı bile çözebilirsiniz. Böylece, önce
neyin içinde yaşıyor olabileceğinizi sonra da ne olduğunuzu anlarsınız. Hz. Muhammed’din
dediği gibi “Kendini bilen, Rabbini bilir.”

Hani derler ya, “Öğrenci hazır olunca, öğretmen belirir” Bende diyorum ki, “Doğru soru
sorulduğunda cevap belirir.” Yapmamız gerek ilk şey, sorularda paradigma değişikliğine
gidip; “Nereden ve Niçin?” sorusu yerine “Neyin İçinde Yaşıyoruz?” sorusunu sormalıyız.
Hayat bir rüyaysa, rüyadayken içeriden uyanmanın ilk sorusu buysa, ikinci sorusu; “Neyin
içinde olduğumuza nasıl karar veriyoruz? Olmalı.

Sorularımıza, şimdilik somut olmayan kabuller ve düşüncelerden yola çıkarak inandırıcı
somut bir cevaba ulaşamadığımıza göre somut bir şeyden insan bedeninden yola çıkarak, hem
ruha hem bedene hitap eden bir cevaba ulaşabilir miyiz? Hadi gelin, “Kendini BİL!” ve
“Cevap İçimizde” tavsiyelerini bedenden yola çıkarak cevaplayalım. Neyin İçinde
Yaşıyoruz? Sorusunu cevaplamak için önce “Çevremizi Nasıl Algılıyoruz?” Çevremiz
hakkında nasıl karar veriyoruz? Sorularını cevaplamalıyız? Bilim ve teknoloji sayesinde,
tanıdığımız görme, duyma, koklama, tad, ses yani beş duyu organımız aracılığıyla Beynimiz
aracılığıyla hissediyor ve anlamlandırıp neyin içinde olduğumuza karar veriyoruz.
Beynin duyu merkezlerinin en büyük özelliği sinyalin kaynağıyla ilgilenmediğinden adeta
uzaktan kumandalı bir araba gibi çalışıyor.
Uzaktan kumandalı arabanın bedenine (motoruna, kaportasına) veya gitti yollara bakanlar,
arabanın elektronik sistemi dediğimiz beyninin içine konmuş wireless iletişim sistemine
dikkat etmediklerinden arabanın uzaktan komutalı olduğunu çok geç fark ederler.
Arabanın sinyal kodunu çözen herkes arabaya sinyal gönderip istediği yönde hareket
ettirebilir veya durdurabilir. Çünkü, arabadaki alıcı devre hangi sinyalde ne yapacağını
bilir ama kaynağıyla ilgilenmez. Tıpkı, insan beyni gibi! Bu durumda, sinyalin
kaynağıyla ilgilenmeyen insan beyninin duyu merkezlerine alıcı/verici çipleri yerleştir,
hissetmesini istediğin görüntü, ses, koku, tad, dokunma vb. algılama sinyallerini uzaktan
wireless sinyalleri olarak gönder, insanı istediğin gerçekliğin içinde yaşat. İnsan bir anda
uzaktan kumandalı insana dönüşmez mi?
Ruh bedeni uzaktan kumandalı araba gibi yönetir. Arabayı uzaktan yönetenin arabada
olmasına gerek yoktur. Tıpkı, bilgisayar oyunlarındaki gibi arabayla uzaktan on-line
iletişimde olandır. Araba, gelen sinyalle ne yapacağını bildiğinden arabaya uzaktan sinyal
göndermek ve sonrasında arabanın yaptıklarıyla ilgili geri dönüşü almak yeni komutları
belirlemek arabayla on-line iletişimde olmak arabanın ruhu olmak için yeterlidir. Ruhun,
bedenin alıcı/vericisi beyne sinyaller göndererek göndermesi ve çok gerçekçi hissetmesi ruhu
bedenin içine sokmaz. Sadece bağlantının çok başarılı ve inandırıcı olduğunun ispatıdır. Peki
ama, uzaktan kumandalı insan ne kadar insandır? Uzaktan komuta edenlerin kim veya ne
olabilir? Bilimsel olarak ispatlanmış bu mekanizma da bizi yeni bir tavsiyeye ulaştırır.
“Neyin içinde yaşadığınızı anlamadan, kimin yarattığına hatta nasıl yaşayacağınıza
karar vermeyin!”
Yaratıcı, cevabı en iyi saklama yöntemi olan göz ününde saklama yöntemini kullandığı için
cevabı ya atom altı parçacıklarda yada uzayın derinliklerinde arayıp durduk. Sonuçta,
insanoğlu teleskopla mikroskop arasındaki evrene sıkışıp kaldı. Yaratıcı, bazen anahtarı verip
kapıyı aratırken, bazen de kapıyı verir anahtarı arattırmıyor mu?
Bu durumda, “cevap İçimizde” tavsiyesi gerçekleşirken, “Rüya, hayal, fani” yorumları
da ispatlanmış oluyor. Asıl Kutsal Kasenin de insan Beyni olduğu çok açıkça görülüyor.

Dikkat ederseniz, son birkaç yıldır insan beyni, algılaması ve yönetimi üzerine çok ciddi
araştırmalar başladı.

DÜŞÜNSEL KIYAMET
1998 yılında çıkardığım “Ben Hazırım Başlasın” isimli kitabımın bütün okuyucularını
“Önemli olan sistemi çözmek değil, çözdükten sonra ayakta kalabilmektir” diyerek,
Düşünsel Vurgun Sigortası yapmıştım. Bu kitapta böyle bir önlem almadım, özellikle
bilim ve teknoloji gelişmeler herhangi bir sigortanın koruyamayacağı hale geldi.
Sadece, içeriden ve düşünsel çıkışın olabileceği bir rüyada yaşıyoruz. Gerçekleri
görmezden gelmeyecek cesareti gösterdiğimizde büyük uyanışı gerçekleştirecek,
rüyada olduğunu anlamış insanlar gibi dünyevi sorunları daha hafife alacak, rüya
amacını yitirecek ve uyandırılacağız. Uyandırılana kadar ise uzaktan kumanda kimin
elinde derseniz? Düşünsel Kıyametin başladığı sınıra hoş geldiniz?

ALTIN BİLGİ ÇAĞI HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
Taş devri, maden devri insanın maddeye hükmettiği, ilk-orta-yeni ve yakın çağ, bir gücün
diğerini devirdiği dünyevi çağlardı. Altın Bilgi Çağı; dünyevi olmayan, sadece bilgiye dayalı
ilk çağdır ve insanlığı ALTIN ÇAĞ’a ulaştıracak geçiş çağıdır. Rüyada olduğunuzu
anladığınız an, içinde yaşadığınız zaman ve mekanın anlamı kalmaz, geriye kalan sadece
BİLGİ’dir.
Yaşadığımız kişisel başarılar, başarısızlıklar, mutluluklar ve mutsuzluklar bütünün farklı
alanlarında uzmanlaşmamızı sağladı. Sakin olun, kendi seçiminiz olan, bir Düşünmatik
senaryosu içinde örtülü geçmiş hafızanızla yaşadığınız konularda uzmanlaşıyorsunuz.
Bıkmadan, usanmadan çalışın ve çabalayın. Düşünmatik’ten dışarıya, sadece bilgi ve tecrübe
çıkarabildiğimize göre, sahip olduğunuz mal, mülk, güç değil, uzmanlık bilginizi ve
farkındalık derecenizi yükseltmeye çalışın.
Her şeyin sıfırdan tasarlandığı ve keşfedildiği, bir nokta veya virgülün bile çok önemli
farkındalıklar yaratabileceği, sıradan bir düşüncenin her şeyi değiştirebileceği, Altın Bilgi
Çağı ile henüz var olmamışı düşünürken, bulacağımız yeni cevaplar ve sorularla; geleceği
tasarlayan, anlatan, yazan, düşünür ve düşündürürlerden olalım.
Aydın TÜRKGÜCÜ
Düşünür & Düşündürür
Detaylar ve daha fazlası “Altın BİLGİ Çağı” kitabımda ve www.aydinturkgucu.net web sayfasında.

