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Uyanışa geçebilmemde, koşulsuz sevgileriyle yalnız bırakmayan tüm yüksek varlıklara ve üstatlara da, “iyi ki varsınız ve bizimlesiniz, destekleriniz çok değerli” diyorum.
Dünyaya gelerek deneyimlerde bulunmama aracı olmak için
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Yıldırım’a teşekkür ediyorum.

Önsöz

Özellikle Korona virüs salgınıyla birlikte, geçmişten değiştirilmeden süregelen hayat biçimi sıfır noktasına geldi. Yeni
normale uyum sağlayabilmemizde böyle bir kitabın, siz değerli okurlarıma destek olabileceğini düşündüm. Evlere kapatıldığımız ve eski yapabildiklerimizin sınırlandığı günlerden bir süre sonra, kendimizle, diğer tüm varlıklarla ve yaşamla ilişkilerimizi yeniden belirlememiz gerekecek. Sonra da bunları hayata
uyarlamaya geçeceğiz.
Son günlerde belirsizliklerle boğuşmamızın nedeni, bir yandan kolektif bilinci taşırken, yeni çağın gerektirdiği yüksek bilinçli bir insan olmayı nasıl başaracağımız konusunda bir açıklığa ulaşamamaktan kaynaklanıyor.
Yaşam seçimlerimizi yeni bir bilinç doğrultusunda yapmadan önce, kim olmamız gerektiğini tam belirleyememiş olmanın
sıkıntısı içerisindeyiz.
Böyle bir durum karşısında ne yapılabilir?
Bu yeni dünyada yerimizi nasıl alacağız?
İşte tüm bu belirsizlikler ve bir yığın düşünceyle, kendimizi
karmaşanın tam da ortasındaymış gibi hissediyoruz.
Ben kendi adıma, üzerinde düşündüğüm bu soruların cevaplarını, araştırmalarım-okuduklarım-kendi bilincim-sezgilerim ve deneyimlerim doğrultusunda oluşturdum. Kitabımda sizlerle paylaşarak, sıkıntınızı bir nebze de olsa gidermeyi arzu ediyorum.
Çoğunuzun, Covid 19 salgın günlerinin gerektirdiği şekilde,
evde sakin bir yaşama geçirildiğinizden itibaren, kendi içinize
dönme fırsatı yakalayarak, yeni kararlar almış olabileceğinizi
umut ediyorum.
Hayatı artık, “salgın öncesi” ve “salgın sonrası” olarak ikiye
ayıracağımızı düşünüyorum çünkü artık eski alışkanlıklarımızı
sergilemekte daha çok zorlanıyoruz.
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Şimdiye kadar yaptığımız seçimlerin ve alınan kararların,
birbirimizin hayatını ne kadar çok etkilediğini, bu salgın hayatımıza girdiğinden itibaren, daha net görmeye başladık. Aslında, tıpkı virüsün, insandan insana hızla yayılması gibi, bizlerin kangren olmuş düşünce ve inanç sistemlerinin de, birbirimize hızla bulaşarak, sağlıksız durumlar yarattığını yavaş yavaş
fark ediyoruz.
Hep birlikte, dünyayı getirdiğimiz noktanın görüntülerini,
büyük bir hoşnutsuzlukla medya haberlerinden izlemeye devam
ediyoruz. “İnsanlık bu kadar mı yok oldu?” dedirtecek durumları şaşkınlıkla gözlerken, birbirimizin elinden hiç tutmadığımıza,
egoistliğimizin zirve yaptığına ve sevgi yerine nefreti beslediğimize, beş duyumuzla tanıklık ediyoruz.
Bu sefer, evrensel sinyal çok güçlü geldi ve bizi acilen uyarma gereği duyuldu, yoksa hep birlikte hızla yok olmaya doğru
gidiyorduk. Değişim ve dönüşüm için bir şans daha verildi ve
hepimiz bir yol ayrımındayız.
Zekâmızı, birbirimizin iyi niyetini, malını, yeteneklerini, sahip olduklarını sömürmek yerine, daha üretken ve yaratıcı olmaya açmadıkça, bu değerli fırsatı da yitirecek ve işte o zaman,
beklediğimizden de çok yakın bir zamanda, son perdeyi hep birlikte oynayacağız.
“Ben tek başıma, bu sistemi değiştirmek için ne yapabilirim
ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Zaten bugünlere, çeşitli bahanelerle kendimizi ve diğer kardeşlerimizi avutarak gelmedik mi?
Uydurulmuş hikâyelerin, sorumluluk alarak üzerine düşeni yapmaktan bir kaçış olduğunu, artık görmenin zamanı gelmedi mi?
Ölümün bir gerçek olduğunu ve sınırlı bir zaman diliminde
bu dünyaya gelmiş olduğumuzu hatırlatmak amacıyla, formu
küçük olduğu halde, bir balyozla kafamıza vuruyormuş gibi hissettiren bir savaşçıyla karşı karşıyayız.
Hâlâ zamanımızın bol olduğu yanılgısıyla yaşamaya devam
mı edeceğiz, yoksa durumun ciddiyetini tam olarak kavramış bireyler olarak, değişime kendimizden başlayarak, katkılarda mı
bulunacağız?
Sahip olduğumuz güzelliklerin değerini sözcüklerle mi, yoksa gerçekten yapılması gerekeni yerine getirerek mi bileceğiz?
Gönlüm, birçoğunuzun bu eve kapanış günlerini, uyanışa ha-
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zırlık fırsatı olarak değerlendirmiş olmasını arzu ediyor çünkü
kendinize kattığınız her bir değerin, hepimizin yaşamını tümüyle değiştireceğinin bilincindeyim.
Çağımızda depremler-su baskınları-seller-yangınlar ve virüslerin yarattığı salgın hastalıklar hızla çoğalmaya başladı ve yerküreden ayrılanların sayısı gittikçe artıyor. Sibirya’nın bile yüksek ısıya ulaşması, bu boyut dünyasının sonuna yaklaştığımızı
açıklıkla gösteriyor. 3.boyut madde dünyasında kalış zamanımızın gittikçe daraldığını anlatıyor. Uyarıların bu kadar sertleşmesinin, daha önce harekete geçmememizden kaynaklandığını
düşünüyorum.
Bu kadar yoğun felaketleri ardı ardına aynı yıl içinde yaşamanın, çoğumuzu hakikati görebilecek idrak derinliğine ulaştırmasını diliyorum.
Varlıkların birbirinden ayrı olduğu gerçeğinin sadece bir illüzyondan ibaret olduğu, her an o kadar net ve kesin çizgilerle gösteriliyor ki, her birimiz robotlaşmış halimizden silkinip bunu görerek harekete geçebilirsek, her şeyi ışık hızında değiştirebiliriz.
Geçen yıl Amerika’da, siyahilerin beyaz polisler tarafından öldürülmelerine tanıklık ettik. Yıllarca teninin renginden dolayı,
köle olarak satılmış veya en düşük işlerde çalıştırılmış insanların, bu kadar yoğun bir şekilde değersizleştirilmesi, bu gerçeği
hep birlikte görmezden geldiğimizin ve sadece televizyon ekranlarından seyirci kaldığımızın bir göstergesi değil midir? Bu konuya duyarlılık gösterebilseydik, gereğini yapmak üzere, derhal birlik haline gelerek çözümler üretirdik.
Hepimiz, dünyada yaşanan her şeyden sorumluyuz çünkü her
bir bireyin kendine ve hayata bakışı-inançları-düşünce biçimleri,
ortak bilinci oluşturuyor. Bir bebeğin büyüklerini taklit etmesi gibi, ortak bilincin kalıplarının sınırları dahilinde, birbirimizi taklit
ederek yaşamayı, daha kolay ve güvenli buluyoruz. Varlıklar arasındaki birliğe inanmış insanlar olarak hareket edebilseydik, ayrılığa dayalı bu dünya sistemini, hakikate hizmet edecek hale dönüştürebilmek için elimizden geleni yapardık.
En küçük toplumsal birim olan aile içinde bile birliği sağlayamazken, dünya insanlarıyla bir araya gelebilmeyi beklemek,
akılcı olabilir mi? Erkek ve kadın ayrımıyla hareket ederek, fiziksel farklılığı üzerinde hâkimiyet kurabileceği bir fırsat gibi
gören ve şiddet uygulayarak diğerini korkutan, sindiren ve bo-
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yun eğdiren kişilerin çoğalması, tüm varlıkların eşit olduğu hakikatinden ne kadar uzaklaştığımızı göster miyor mu?
Böyle güvenden uzak bir ortamda sevgiden söz edilebilir mi?
Daha kendi özüyle buluşamamış bizlerin, diğer kardeşleriyle
sevgi birliği altında buluşması, mümkün müdür?
Elbette, kalp ve zihin birlikteliğini yakalayamamış ve içsel
çatışmalarının yoğun baskısı altında kalmış bizlerin, içsel uyum
ve ahengi, dış dünyaya yansıtması mümkün olabilir mi?
Öyleyse, değişim ve dönüşümün, en önce kendi içsel uyumumuzdan kaynaklandığını kabul ederek, bu yolda elimizden geleni yapalım!
İlk adım olarak, içsel huzurumuza engel olan, nesilden nesile
aktarılmış kokuşmuş çöplerimizi boşaltalım ve kendimize boş bir
alan yaratalım! Bu şekilde, duygusal tepkiler ve çıkışlarımız azalacak ve yavaş yavaş birbirimizi olduğu gibi kabul etmeye başlayacağız. Karşımızdakini daha etkin dinleyerek onu anlamaya çalışacağız. Kendimizi arındırma sürecinden geçerken, diğer kardeşlerimizin de, kurtulmaya çalıştığımız ortak bilincin kökleşmiş
bilgilerinin etkisiyle acı çektiğini daha iyi kavrayabileceğiz. Kendimizi tanıyıp anlamaya çalıştıkça, diğerlerine olan şefkat seviyemiz de gittikçe yükselecek.
Kendimizi sevmeyi-saymayı, kendimize değer vermeyi ve güvenmeyi öğrendikçe, bu yeni oluş halimizi dış dünyaya yansıtacağız.
Sevmek, artık koşullu ve şartlı olmaktan çıkarak, bütüne
doğru yayılacak. İşte o zaman, sevgi birliği altında kendiliğinden toplanacağız.
Böylesine yüce bir amaç altında birleşmiş toplumların, yapacakları yaşam seçimlerini-alacakları kararları ve çözümlerini
tahmin etmek zor olmasa gerek.
Bunun bir ütopya olduğunu söyleyenlerin, kendi korkuları yüzünden, değişim ve dönüşüme dirençli olduklarını anlamalarını arzu ediyorum. Durumlardan ve sorunlardan sürekli şikâyet ederek harekete geçmeyenlerin, gerçeklerden sürekli
kaçtığını ve kısıtlı bir yaşama kendilerini hapsetmiş olduklarını
fark etmelerini diliyorum.
Asırlardır, konfor alanının dışına çıkmayı gerektiren her bir yeniliğe direnmemiz, bizleri acılar içinde kıvrandırıyor. İçsel huzurun yok olması, bir karmaşanın içine sürüklüyor ve varlığımızı
ayakta tutabilmek için büyük bir mücadele veriyoruz.
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Dünyamız, üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte, Bir’in
yasasının ve Sevginin en yüksek ifadesinin koşulsuzca tam olarak yaşandığı 5. boyuta doğru hızla ilerlerken, ne kadar çok dirensek de, bu değişim ve dönüşümden kaçmamız mümkün olabilir mi?
O zaman, şimdiye kadar izlediğiniz “ayrılık yolundan”, hemen şimdi çıkmaya ne dersiniz?
Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, etrafınızdaki değişime
cesaretle adım atanları izleyin ve onların rol modelliğinden faydalanın! Deneyimlerini sizlerle paylaşmalarını isteyin. Kitabımda
önerdiğim gibi, hayatınızın merkezine kendinizi yerleştirin.
Derin düşünmenize fırsat vermesi için, kitabımdaki hemen
her bölümde yer alan soruların cevaplarına odaklanırsanız, kendinizi ve varoluşu sorgulamaya geçebilirsiniz. Kitabımın bazı bölümlerindeki bilgileri anlamakta zorlanıyorsanız, bunu olduğu gibi kabul edin fakat üzerinde kendinizle kalarak derin düşünmeye geçmenizi öneririm. Bilincinizi geliştirdikçe ve kendinizle daha
çok buluştukça, önceden anlamadıklarınız tanıdık gelecektir çünkü bilginin evrensel olduğunu fark edeceksiniz.
Bugüne kadar hepimiz kolayı aradık ve dışarıdan birilerinin tılsımlı değnekleriyle değişimi gerçekleştireceğine inanarak kendimizi avuttuk. Anlaşılması kolay kitapları okumayı seçtik çünkü bilgilerin bizlere hap gibi yutturulmasını arzu ettik. Kendimiz üzerinde
düşünmeyelim ve sorgulamayalım da ne olursa olsun kabulümüz
oldu ve kolayca inandık. Üfürükçülerde şifa bulmayı, medyumlardan hayatımızı şekillendirmesini ve organlarının foksiyonları bozulmuş bedenimizi, doktorlarımızın ellerine teslim ettik. Beden-zihin ve ruhumuza hapların, alkolün ve uyuşturucuların iyi geleceğine kendimizi inandırmayı başardık fakat gördüğümüz tablo tersini
gösteriyor, değil mi? Ne yaptıysak, bir türlü içsel huzuru ve sevinci yakalayamadık.
Tüm bu seçimler, elimizi taşın altına yerleştirmekten kaçtığımızı, birilerinin arkasına saklandığımızı ve bireysel sorumluluğu
almaktansa köle olmayı tercih ettiğimizi göstermiyor mu?
Yeni dünyaya ayak uydurabilen bir insan olabilmek için, en
önce eski davranışlarınızdan-bağımlılıklarınızdan-eski inanç
kalıplarınızdan kurtulmanız, içsel huzura kapı aralar. Bunlardan nasıl kurtulabileceğiniz konusunda tavsiye ettiğim teknikler ve ipuçları, size destek olacak.
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İçsel huzura ulaştıracağına inandığınız kendi yöntemleriniz
de olabilir, onları deneyin ve sabırlı olun!
Algılarınızla oynanan, sizleri asırlardır hipnoz altında tutan
ve köleliğine sığındığınız alandan derhal çıkarak kendi gücünüze
uyanın! Dünyaya deneyimlemek üzere gelmiş tek ve eşsiz bir varlık olduğunuzu kabule geçin. Kendi varlığınızı tanıdıkça ne kadar
değerli olduğunuzu anlayacaksınız ve eskiden kendinizden daha
çok değer verdikleriniz önemini hızla kaybedecek. Sevilmeye layık
olduğunuzu düşünmeniz kalbinizi sevinçle dolduracak. O zaman,
“gerçek siz” dışarıya çıkma fırsatı yakalayacak ve bilincinizde de
birleşeceksiniz. Hayatın akışına kolayca, huzur ve güven içinde
kendinizi bırakabileceksiniz.
Özünüzle sizi ayıran, eski bilgi kodlamaları ortadan kaldırıldıkça, tüm varoluş ile buluşmayı gerçekleştirebilecek ve diğerlerine iyi örnek olacaksınız.
Yeni dünyamız, ona yakışan insan varlıklarıyla dolacak ve
gezegenimize ektiğimiz sevgi tohumlarını, çocuklarımız yeşerterek bereketli alanlar yaratacak!
Hepimizin yolu açık ve ışık dolu olsun!
Birbirimizin yanında, samimiyet ve içtenlikle sağlam duralım!
Hak ettiğimiz ve layık olduğumuz yeni dünyayı, katkılarımızla destekleyelim!
Bunu bir hayalden öteye taşıyacak her birinizi, sevgimle kucaklıyorum.
Ümit Grace Samur

1. Bölüm / Dünya Sistemleri
Eski Dünya Düzeni

Birinci Dünya Savaşı’nın son yılının, yüzüncü yıl dönümüne
girmek üzereyiz. Aradan geçen bu zaman zarfında, tarih yazdıran birçok olaya tanıklık edildi. Son yüzyılda, 2000 yıllık birikim bir asrın içine sığdırıldı ve bu dönüşümle, insanlığın hayal
gücünün sınırları test edildi.
Son yıllarda yaşanan akıl almaz olayların, geçmişten devir
alınan kalıpların sonucu olduğu algılandıkça, yeni dünyanın eskinin üzerine inşa edilemeyeceği ve bu nedenle de, yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğu kabul görmeye başladı.
Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmadığı halde, savaş sonrası,
dünya liderliğine soyunan Amerika, izlediği politikalarla, eski dünya gündemine oturmayı başarmıştı fakat yaşanan son yüzyılda, kaderine mahkûm edilmiş bölgelerden birisi olan Latin Amerika bile,
dünyanın bir parçası olduğunu göstermek üzere harekete geçti.
Birinci Dünya Savaşı’nı çıkarmış fakat sonuçlarından yeterli başarıyı elde edememiş olanlar, İkinci Dünya Savaşı ile yeniden dünyayı birbirine kattılar. Bu savaşın sonunda da, bu yolun
böyle devam edemeyeceğini düşünerek, yeni ittifaklar ve işbirlikleri arayışına yöneldiler. Bu nedenle, mücadeleler sonucunda
Avrupa Birliği kuruldu ve tüm Avrupa ülkelerinin dönüşümüne
imkân sağladı fakat dünya savaşlarının ilkinin bitiminin yüzüncü yılına girdiğimiz bugünlerde, birlik çözülmeye başladı. Sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa ülkeleri içinde de ayrılmalar ve
bölünmeler ortaya çıktı.
Geçmişte bir ihtilal ile Batı tarafından ayrılan Rusya, yeniden sahalara farklı bir imaj ile geri döndü. Rus başkanı, eski
zorba ve çağın dışında kalmış sosyalist bir sistemin liderliğin-
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den çok, barışı destekleyen bir bilince sahip olduğunu dünyaya lanse etmeye başladı. Bu sayede, Soğuk Savaş’ın en büyük
destekçisi ve Sovyetler Birliği’nin varisi olan Rusya, yeni baştan
oyun kurucular arasında yerini aldı.
Son yüz yıl içinde, Çin sessizce ilerleyerek, eski dünyaya alternatif lider olmaya vardıran gelişmeler kaydetti. Üretimiyle
dünyaya yayılan Çin, izlediği politikaları sessizce götürürken,
dünyanın kenarda kalmış ülkelerinde yaptığı projelerle, farklı
arayışlar içinde olduğunu dünyaya gösterdi.
Avrupa ülkelerinden, Fransa-İngiltere-Hollanda-Portekiz ve
Yunanistan bütün Avrupa’nın servetinden faydalanma peşindeyken, kimliği ve zenginliği elinden alınarak, yüzyıllardır kendi kaderine terk edilmiş ve geleceğinin ne olacağı bilinmeyen Hindistan, kimsenin beklemediği bir şekilde yenilendi. Nüfus oranı-potansiyeli-bilişim alanındaki birikimleri ve uluslararası örgütlerdeki aktifliği sayesinde, Hindistan, gelecek çeyrek asırda önemli
bir yere sahip olacağını gösteriyor.
Ten renklerinden dolayı asırlardır sömürülen Afrikalılar, bu
yüzyılın sonunda, büyük bir imaj değişikliğine giderek, varlıklarıyla köle kaynağı olmadıklarını, Afrika’nın kaynakları kolayca ele geçirilen ve medeniyetin ulaştırılmadığı bir kıta olmadığını
göstermeye başladılar çünkü kendi kıtalarına, diğerlerinden ayrı bakmayı bıraktılar. Afrikalılar sonunda kölelik dönemlerinde,
Amerika ve Avrupa ülkelerinin kalkınmasındaki önemli katkılarını fark ederek, son yüz yılda yaşananları sorgulamaya başladılar.
Bu nedenle, ülkelerin çoğu, Afrika’yı geleceğin kıtası olarak görerek, ilgilerini bu tarafa yönelttiler. Geçmişin hesabının kesileceği göz önünde bulundurulursa, Afrika ile yeni ortaklıklar kurabilecek olanlar, bu kıta ile birlikte eşit hakları gözetenler ve Afrika’nın
dünya yönetiminde söz sahibi olmasını destekleyenler olacak.
Orta Doğu’yu ele aldığımızda, İslam dünyası, yüzyılı aşan sorunlarının henüz üstesinden gelemedi. Eski dünya düzeni kurulurken de, bu coğrafyada hesaplaşmalar sürmekteydi. Şimdi de, sınırlı akıl içine hapsolmuş insanların bitmek tükenmez şahsi ve iktidar hırsları, şekilsel din algısının içine vatandaşlarını sürükleyerek, dini siyasete alet eden bir yönetim anlayışı, cahilliği körüklüyor. Geçmişin kalıpları kırılmaksızın, kendini yenileyemeyen toplumsal yapılar oluşturulduğundan, sorunlara kalıcı çözümler üretilemiyor. Yüzyılın sonunda, bu problemlerin ancak bölge dışından
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gelecek çözümlerle değil, birlik içinde çözümler üretilerek, üstesinden gelinebileceğinin yavaş da olsa farkına varılmaktadır. Ortadoğu’daki İslam dünyasının insanları, yerel-bölgesel ve küresel rekabetin yarattığı sorunlara rağmen, birçok konuda işbirliği içine girmeye başladı. Arap baharı bile, İslam dünyasına ve yöneticilerine öğretici nitelikte olmuştur. Arap baharı, bölgesel sorunlara tam
bir çözüm oluşturamamış olsa da, son yüzyılda birikmiş sorunların
üstesinden gelmek konusunda, itici bir güç olmayı başardı.
Bu sonuca ulaşırken, Türkiye Fetö darbe girişimlerinin ve
Daeş/PYD/YPG terörünün, Yemen savaşın, Mısır sosyal ve ekonomik sıkıntıların, Libya iktidar kavgalarının bedellerini ödemek zorunda kaldı.
Okuduğunuz gerçekler, yüzyıllarca önce kurulmuş dünya düzeninin, artık fonksiyonunu tamamen yitirdiğini göstermektedir. Eski küresel ve bölgesel sistemlerin oluşturduğu güç merkezleri, işlemez hale geldi. Bu nedenle, dünyanın daha adil ve insani bir düzen
arayışına girmesi zorunlu oldu. Tahmin edileceği gibi, bu süreç kolay geçmeyecek çünkü eski otoriter sistemden faydalandıkları için,
bölgesel yapıları destekleyen ve yeni düzen arayışlarına açık olmayanlar, bir araya gelerek, kendi düzenlerini sürdürme çabasıyla, farklı senaryolarla kaos yaratacak. Bu kaosların merkezlerinin,
Ortadoğu, Afrika, Çin ve Hindistan olması muhtemel görünüyor.
Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, eski düzenin kuruluşunun yüzüncü yılını takip eden bu süreç boyunca, barış ve
huzuru destekleyen, insanlığa yakışan bir yaşamı öngören yapıları hemen görmemiz mümkün olamayacak.
Buna rağmen, boş vermişlik-bıkkınlık-atalet-çaresizlik ve ümitsizlikten kurtulmuş, öncelikle kendi gerçekleriyle yüzleşebilen, kendisi kadar, diğerine de eşit haklar ve imkânlar sunan, sorgulayıp eleştiren fakat yıkıcı olmayan, üretmek için tüketen,
küresel sömürüyü reddeden bilinçteki insanların oluşturduğu toplumlar ortaya çıkacaktır.
İşte gerçek yeni dünya düzeni, bu yeni bilinç üzerine inşa edilirse, hayal edilen yaşam kalitesi sağlanabilir.

