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KARDESLERIMIZE MERHABALAR

Dostlarimiz,
Din Kitaplarinizdan tutunuz da bütün Masallar, bulunduklari Ortamin kosullarina

göre hazirlanmis birer Mesajdir. Ve hepsi birer Hakikati aksettirmektedir.

Mitoloji ve Toplum Kahramanlari bulunduklari Ortamin olaganüstü hadiselerini
dile getirirler.

Cennet, Cehennem, Adem ile Hawa, Gökler, Yerler, Ejderler, Devler, Cinler, Periler,
Melekler ve Seytanlar o Devirleri görmüs ve yasamis Insanlarin hayal gücü olarak
düsünülemez. Zira olmayan bir seyi asla Düsünemezsiniz.

Bir hikaye yazacaksaniz, o Sizin daha önce yasadiginiz, fakat o ana kadar hatirlaya
madiginiz bir maceranin kirintilarinin, Suur üstüne çikarak kagida dökülüsünden baska
bir sey degildir.

Dünyanin geçirdigi Evrimsel Dönemlerden beri, Sizin Suur Kotunuz tüm hadiseleri
takip etmektedir. Sadece Bilinç üstüne çikan hadiseler kagida aktarilir.

Bunlar Roman, Hikaye, Macera olarak Arsivlerde kalir. Siirin daha degisik bir yönü
vardir. Burada Metapsisik etkenler roloynar.

Insanoglu Asirlar boyu Ilmi, Felsefi, Psikolojik Roman, Hikaye türü birçok Eserler
vermistir. Bunlarin mevzulari birbirine benzemez. Hep ayri ayridir.

Bunun sebebi de, her Yazarin yasadigi Dönemlerin ayri ayri olusundan ve özel
yasamlarindan kaynaklandigindandir.

Dikkat edilirse, tüm Din Kitaplarindaki ortak yanlar hiçbir zaman degismez. Bu da
bütün Din Kitaplarinin ayni Kanaldan, ayni Kaynaktan verildiginin degismez ispatidir.

Bütün bu çabalar niyedir diye acaba bir an Düsündünüz mü? Rabbimiz Size
Kendini ispata mi çalisiyor? Yoksa, Sizin mi kendinizi ispat etmenizi istiyor?

O zaten KADIR -I MUTLAKltir, HEP'tir ve TEKitir, ispata lüzum yoktur. O halde
Sizin kendinizi O'na ispatiniz kaliyor ki, bu da kolay bir seyolmasa gerek.

Bütünlenen Inanciniz Tanri Bilinci ile Birlestigi an Hakikat Perdesini indirirsiniz. Iste
o zaman karsiniza en yüksek Frekans olan Sevgi, Sanat, Ask Kotu çikar. Bunun Bilinci ise,
Sizi Evrensel baglarin disina, Uzay Kotuna baglar.

Ancak Alimler, Bilgeler, Sanatkarlar Bizlerle direkt irtibata geçebilirler. Onlari
Biz çagirmayiz, onlar kendilerini Yaratarak, Aritarak Düsünce zincirleri ile Bizlere gelirler.

Bizler ile temas sanildigi kadar kolay degildir. Burada sunu da aktarmak isteriz.

Bizleri görmeyen Dostlarimiz, hissettikleri veya sahit olduklari bazi hadiselerin
tesiri ile Bizleri, Cin, Peri masallarinda Muhayyilelerinin de esliginde uzun uzun
anlatmislardir. Fakat Bizlerden korkarak bu hadiseleri arastirma yönüne gitmemislerdir.
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