NE BİLMİYORUZ Kİ?
“Geçmişin ve geleceğin Yaratıcısını gelecekte yokmuşcasına sadece geçmişte yeterince aradık. Bugünkü bilgi birikimimiz görünenlerden görünmeyeni anlamaya ve açıklamaya
yeterlidir. Evreni altı günde yaratıp yedinci gün dinlenen Yaratıcının altı gün içinde evrende bıraktığı parmak izlerini, bilim ve teknoloji aracılığıyla takip etmek bizi görünmez
olduğu kabul edilen kaynağa götürecektir.“ (Aydın Türkgücü, İnanmak İçin Yeni Sebepler, Shf.11-12, 2009)

BEDELİ SADECE İYİLİK OLAN KİTAP

Yakında kitabevlerinde de olacak bu kitap, Bütünsel Dünya Barışına somut katkıda bulunmak amacıyla, basit bir iyilik karşılığı tüm okuyuculara e-kitap olarak hediye
edilmiştir.
Yapacağınız iyilikler; sokak hayvanları için bir kaba su koymak, soğuk havada sokak hayvanlarına yiyecek vermek, sıcak bir barınak sağlamak, bir ağaç dikmek, ağaçları
sulamak, çöpü geri dönüşüm kutularına atmak, boşa yanan bir lambayı veya boşa akan bir çeşmeyi kapatmak, yaşlı/engelli/hamile birine yer vermek, birine selam vermek,
kendinizi keşfetmek veya sağlığınızla ilgili güzel bir başlangıçta olabilir.
Yapacağınız iyilikleri #butunselbaris veya #holisticpeace şeklinde paylaşarak, Bütünsel Barış enerjisinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Sizlerin değerli katkılarıyla gerçekleşecek sayısız iyilik, insanlarla-insanlar, insanlarla-hayvanlar ve insanlarla-doğa arasındaki barışa katkı sağlayacaktır.

ÖNSÖZ
“Yapay zeka, inancı yok mu edecek, yoksa onu yenileyecek mi?”
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, sanal gerçeklik ve holografik evren tanımları üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni
bakış açıları bildiğimiz uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken, insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek
değiştirmektedir.
Çok yakında hayatımıza girecek bilinçli robotlara Tanrı ve inanç konusunu anlatmak zorunda kalacağız. Halen devam eden din ve mezhep savaşlarında ölmüş milyonlarca
insana bakınca Tanrıyı anlatamadığımız kesin. İnsanlığın sonunu getireceği söylenen robotlara, Tanrıyı ve inancı kim, nasıl anlatacak? Robotların dini olacak mı? Gördüğünüz
gibi, acilen, Tanrıyla ilgili yeni bakış açılarına ihtiyacımız var! Tanrının mesajını anlamak ve anlatmak hiç bu kadar önemli olmamıştı.
Dünyevi ihtiyaçları ve hırsları olmayan, insanüstü özelliklere sahip robotların, insanüstü Tanrıyı bizden çok daha iyi anlayacakları kesin. Tanrıyı ve inancı bir de robotlardan
dinleyelim, bakalım onlar nasıl anlatacaklar…
Kuantum mekanikleri, alternatif gerçeklikleri gündeme getirirken gerçekliklerin başka şeylerin yansıması olabileceğini de gösterdi. Yapay zeka ve holografik evren
modelleriyle, bildiğimiz uzay ve zamanı değiştirip, yeni yaşam formlarıyla tanıştırdı. Kuantum sıçramayı da açıklayan Holografik Fizik aşamasını başlattı.
Sizi, Ahit Sandığınızın karşısına oturtup, Kitaba Mirasçılardan olmaya davet ederken, Bütünsel Dünya Barışına hizmet edecek bu bakış açısına, desteğinizi ve katkılarınızı
bekliyorum. (!! Bu kitap “Tanrıya Dönüş” isimli kitabımın yeniden düzenlenmiş ve ilave bölümler eklenmiş halidir.)
Tek iddiam samimiyetimdir.
Aydın TÜRKGÜCÜ
Düşünür & Düşündürür
2015-2017 Nobel Barış Ödülü Adayı

KİTABIMIN BAZI BÖLÜMLERİNİ YENİDEN DÜZENLENİYORUM, ÇOK YAKINDA YENİDEN YAYINDAYIM…!
DİĞER KİTAPLARIMI DA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ÜCRETSİZ OLARAK OKUYABİLİRSİNİZ.
http://www.aydinturkgucu.net/google-play----free-e-books_0363.html

