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ÖNSÖZ

Kozmik Çağ’a girerken, “Biz kimiz?”, “Nereden geldik?”, 
“Neden buradayız?”, “Hayatın amacı nedir?”, “Nereye gidiyo-
ruz?” soruları on binlerce yıldır cevabını aradığımız insanlığın 
varoluşu ile ilgili akıllardan çıkmayan sorular...

Varoluşun ve yaşamın ana amacının ve anlamının ne oldu-
ğunu bilmeden sadece doğmak, büyümek, beslenip çoğalmak 
ve ölmekle mi sınırlı bu yaşam? Gerçek benliğinizi, özünüzü ve 
bizi kuşatan Evren’i tanımadan yaşamanızın anlamını keşfede-
bilir misiniz?

Bu soruları sormak ve cevaplarını araştırmak herkesin ya-
şam ve varoluşsal sorumluluğudur. Ve hiç kimse bir başkası için 
bu soruların yanıtına sahip olamaz. Cevap sizde, özünüzdedir 
ve bu öyle bir ulvi amaçtır ki onu sadece “siz” kendiniz yerine 
getirebilirsiniz.

İnsanoğlu Yaşam’la, Varoluş’la, Gizemler’le ve Evren’le ilgili 
yanıtlanmamış sorularının cevaplarını yoğun bir şekilde araş-
tırma safhasında. 21. yüzyılla birlikte büyük bir bilinç ve far-
kındalık arayışı içinde insanlık. Gerçek şu ki eski düşünce ve 
inanç sistemleri artık teker teker yıkılmaya mahkûmlar, çünkü 
yeninin inşa edilebilmesi için eskinin gitmesi gerekiyor.

Aslında biz insanoğlu “yüksek bilincin” ta kendisiyiz, onu 
hiçbir zaman yitirmedik. Yalnızca bin bir çeşit meşgalenin ağ-
larına takılıp kaldık. Farkındalığımızı ve yüksek bilincimizi,  
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takılıp kaldığı şeylerden kurtarmak ve artık kendi içimizde hu-
zura ererek, kendimize ulaşabilmek ve tanrısallığımızı hatırla-
ma zamanıdır şimdi...

Düşüncenin yaratıcı gücünü eyleme dönüştürelim. İhtiya-
cınız olmayanlardan, eskimişlerden ve size hizmet etmeyenler-
den kurtulunuz... Ağırlıklarınızı ve bağımlılıklarınızı, sahte an-
lamların tuzaklarını bırakmaya çaba gösteriniz... Ve Evren’deki 
enerjilerin çalışma mekanizmalarını idrak ederek, ahengin ve 
“bir”liğin geleceğine uzanalım.

Sizin, gerçek galaktik kökeninizi ve güçlerinizi yeniden 
kazanacak çok boyutlu varlıklar olduğunuzu idrak etmenizin 
zamanı geldi... Dünya yaşamının gerçek sınırlılığını ve burada 
bulunmaktaki amacınızı kavrayabilmek için gereksindiğiniz 
yaşamsal bilgiye, zihnini ve kalbini açan her birey ulaşabilir.

Evren’de boşluk yoktur ve her parçasında canlılar vardır di-
yebilen Arşimet, yüzyıllar önce bu gerçeği yakalayabilmiş ise, 
günümüz insanı bu konuda çok daha güçlü ve güvenli konuşa-
bilmelidir artık. Oysa insanoğlu, hâlâ gerçekte ne olduğunu, ne-
reden geldiğini, niçin var olduğunu bilmemenin utancını yaşı-
yor. Halbuki, Dünya gezegeninin insanlar elinde hızla yok oluşa 
sürüklendiği bu devre sonu zamanlarında, çözümü idrak edip 
evrensellik boyutunu bir an önce yakalamak zorunda insanlık!...

Sınırlarını henüz bilemediği, düşünmekten de âciz olduğu 
kozmik bir okyanusun “Dünya” adını verdiği kıyılarında bu-
lunan “insan beşeri”, Batlamyus’un Dünya’yı Evren’in merkezi 
sayan görüşüne 1500 yıl bağlandıktan sonra, bu uçsuz bucaksız 
okyanusa az da olsa açılınca anladı ki yüz milyarlarca galaksi-
nin sadece birinin ücra bir köşesindeki bir yıldızın (Güneş’in) 
çevresinde dolanan bir zerreciğin üzerinde yaşamaktadır.

Dünya planeti, gerek üzerinde yaşamakta olan insan beşeri-
nin şimdiye kınadar sergilediği fütursuz yaşam tarzının, gerek 
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kendi jeo-fiziksel özelliklerinin, gerekse kozmik etkilerin bir so-
nucu olarak 21. yüzyılda hızı gitgide artan değişiklikler içinde 
bulunmaktadır. Bunca değişime uyum sağlayabilmenin, olayla-
ra ve değişimlere şimdiye kadar olduğundan farklı bir şuur hali 
içinde, tamamen açık bir zihinle yaklaşmakla mümkün olabile-
ceğinin artık anlaşılması gerekmektedir...

İnsan daha fazla bilgilendikçe ve daha fazla sorusuna yanıt 
aldıkça, daha fazla sayıda yeni sorular doğmaya başlıyor. Böy-
lece, bilincimiz bizi çok derin bir değişim-dönüşüme ve farkın-
dalığa sürüklüyor. Artık sadece doğmak, çoğalmak ve (sözde) 
ölmek ile sınırlı bir yaşam olamayacağı, gerçek benliğimizi, özü-
müzü ve bizi kuşatan Evren’i tanımadan yaşamın anlamını çö-
zemeyeceğimizin farkındalığı içimizde hızla yükseliyor.

Dışarıdaki gücün peşinde koşan bir insanlıktan, içindeki 
mutlak gücü arayan bir insanlığa doğru tekâmül ediliyor. Viz-
yonunuzu 3 boyutlu fiziğin ötesine doğru genişleterek, evrenin 
gizemini anlamaya çalışarak, varoluş ile ilgili bilgilerle bilincinizi 
yükselterek Yeni Kozmik Çağ’ın yolculuğuna hazırlanmalısınız...

Şimdi her biriniz, şu ya da bu yolla, farkındalıkla veya far-
kında olmadan bu büyük vizyona doğru çekilmektesiniz... Bu, 
ortaya çıkmakta olan büyük bir güçtür ve tekâmül yolculuğu-
nuzun bir sonraki boyutuna ve özünüze doğru Yükseliş’tir. Bu 
yolculuk, bireysel ve kolektif değişimin/dönüşümün öyküsüdür.

Uzay Çağı, insan bilincinin yerden göğe yükselmesi, yeni bir 
gerçeğin bilinç alanında belirmesi ve insanoğlunda evrensellik ru-
hunun canlanmasıdır. Uzay çağı, bencil ve bilinçsiz gerçekliğimizi 
sarsarak yeni anlayış ve bütüncül sevgi getiren bir devrin ismidir. 
Çünkü, uzay ve Dünya dışı varlıklar gerçeği insanlığın kökenidir!

Çok yakın gelecekte, insanoğlunun zihinsel ve ruhsal geli-
şimi alacakaranlıkta tutulan gerçekleri gün ışığında gözlemle-
yebilecek düzeye yükselince, bir anlamda “uyanınca”, bilinme-
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yenler bilinenler haline gelecek ve karanlık “Işık’a” dönüşerek, 
insanoğlu kendi özünü yani “tanrısallığını” keşfedecektir.

Dünya insanının uyanmasının zamanı çoktan geldi. Evren’e 
uyum sağlayabilmek ve insan neslinin devamı için bir an önce 
tavırlar değişmelidir... Asıl ilgilenmeniz gereken ve gerçekte kim 
olduğunuzu ve özünüze ulaşmanızı sağlayacak olan şey ruhsal 
gelişiminiz ve gerçek gücünüze uyanışınızı sağlayacak olan içi-
nizdeki mikro kozmosu keşfetmek olacaktır.

Bizler hepimiz, bilinmeyeni bilinir kılmayı içeren bir keşif, 
deneyim ve tekâmül misyonuyla AnaKaynak’tan uzaklaşmış ve 
tekrar O’na dönüş yolunda olan Uzaylı bir ırkız.

Yarınların Işık’ını hep birlikte yaratabilmek umuduyla...
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YAZARIN NOTU

Değerli Işık Dostlarımız,
İçinde bulunduğumuz devre sonu dönemi, gezegensel ve 

insanlık realitesi bakımından muazzam ölçekte bir dönüşüme 
gebedir. Bu dönüşüm, dünyamızın manyetik alanında oluş-
makta olan değişikliklerle de doğrudan bağlantılıdır. Dünyanın 
manyetik alanları buradaki kolektif bilincin şablonlarıdır ve 
milyonlarca yıllık dünya tarihi boyunca süregelen biyolojik ve 
ruhsal evrimin izlerini yansıtırlar.

Binlerce yıldır süregelen realitenin dokusu hızla değişir-
ken, bu değişimler sizlerde yoğun endişe ve kaygıya ve de derin 
savrulmalara neden olabilmektedir. Aslında bu zamanda yaşa-
nanlar, kolektif insanlık bilincinin dejenere olmuş ve bozulmuş 
negatif düşünce kalıpları; korkunun, öfkenin, nefretin, hırs ve 
egoların birikimi ve devamıdır. Bu devre sonu ve geçiş sürecin-
de türbülans biraz daha artacaktır, çünkü tüm yaşananlar bi-
reylerin ve kolektifin deneyimlemeleri gereken kendi yaratmış 
oldukları karmik dersleridir.

Yükselen büyük kozmik dalga ulaştığı yerden artık ortaya 
çıkmak üzeredir ve kendi içinde, bireyin ve toplumun farkında-
lık ve frekans alanına göre ciddi değişim ve dönüşümün dalga-
larını barındırmaktadır. Uyanış ve Yükseliş enerjisinin momen-
tumu, yüksek frekansta dev enerji dalgaları gibi büyüklüğü her 
geçen an daha da artan bir deneyimdir.
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Bu enerji dalgası tüm gezegende büyüyüp güçlenmektedir. 
Dalga dediğimiz şey, bir liderin takipçisi olma kalıbından bi-
reysel güçlenme kalıbına geçmekle ilgilidir. Asla ve asla gücü-
nüzü kendinizin dışında bir şeye vermeye çalışmayın!... Her 
biriniz kendi gücünüzde durmalı ve merkezlenmelisiniz. Gü-
cünüze tam olarak sahip çıkıp, onu bir sonraki realitenizi yarat-
mak için kullanacağınız zamanlar gelmiştir. Yeni Çağ, 5. boyut 
ile 3. boyutun “Bir”leneceği bir çağ olacaktır.

Yükseliş sürekli bir değişimi içerir ve bizler hücresel yapı-
mızda ve farkındalığımızda büyük değişimler yaşıyoruz... Dün-
ya üzerinde birçok şey olumsuz görünse de, belli bir süre sonra 
uyanmış olanlarınız için bilgelik kaosun yerini alacaktır. Nere-
ye ve nasıl gideceğinize artık sizin, sadece sizin karar verdiği-
niz yeni bir paradigma içindesiniz. Yeni yol haritanızla sezgi ve 
ayırt etme yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

Dünya gezegeninin manyetik alanı, bedenlerimizin hücresel 
yapısındaki elektromanyetik bölüme frekans iletişimiyle bilgi 
damgalar. Yakında insan genomunun şifresi tamamen çözül-
düğünde, DNA’nın 2 boyutlu değil 12 boyutlu olduğu ortaya 
çıkacaktır.

Bu boyutlararası kalıplar; karmalar, yaşam dersleri, eski 
kimliğinizin damgası, ruhsal kontratınız ve astrolojik manyetik 
niteliklerinizdir. Bu enerji akışlarının hepsi DNA’nızın manye-
tik bölümünde damgalanmıştır.

Hücresel, moleküler ve atomik düzeydeki bu farklılaşma, 
sizi hem fiziksel hem de ruhsal boyutlarda bir dönüşüme doğru 
sıçratmaktadır. Bunun nedeni evrimleşen DNA’nızdır.

Kozmik ışınlar bedeninize çekildiğinde ve hücrelerinizin 
içindeki ışığın şifrelendiği iplikçikler kendilerini yeniden dü-
zenlemeye başladığında, değişim ve dönüşüm içinde olduğu-
nuzu daha da net idrak edeceksiniz.
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Dünya gezegenini süpüren bu büyük ve güçlü yüksek fre-
kanslı enerji dalgalarını alabilmek ve bu üst katman enerji 
bantlarına uyumlanabilmek için, bireysel ruhlar olarak kendi 
fiziksel, mental, enerjisel ve ruhsal bedenleriniz üzerinde tam 
bir adanmışlıkla ve özenle çalışmalısınız.

Bu geçiş, hem duygusal, hem zihinsel, hem de fiziksel bede-
ni arındırmayı gerektirmektedir.

Biyolojik ve enerji bedenlerinize giderek artan miktarlarda 
yüksek frekans enerjiler yüklenmektedir. Eğer bu enerjiyi kök-
lendiremezseniz, hem fiziksel hem de ruhsal bedeninizde ra-
hatsızlıklar yaşamaya devam edersiniz.

Negatif kaynaklı ve karanlık enerjilerden beslenen, korku 
ve infial yaratmaya yönelik söylem ve senaryolarını yaymaya 
çalışan mesajlardan, sosyal medya yayınlarından ve kişilerden 
uzak durarak, bu kişilerin düşük titreşimli manyetik alanlarına 
girmeyiniz, sizi etkilemelerine izin vermeyiniz...

Bu zorlu dönemler, gezegende yeni bir Işık’ın ışımaya baş-
laması ve yeni bir şafağın sökmesidir. Bilgi, şimdi yeniden dü-
zenlenmekte olan DNA sarmallarınızdaki Işık şifreli iplikçikle-
rinizde kodlanmıştır. Bu kodları açıp, aktive ederek artık gerçek 
gücünüzle Bir’leşerek, Dünya üzerinde 5B realitesini yaratma-
nın yolundayız.

İnsanlar güçlerine sahip çıktıkça, yaratmış oldukları para-
digmaları da değiştirecek ve dönüştüreceklerdir... Herkes kendi 
realitesini yaratmak için kendi gücünü ve bu güce eşlik eden 
sorumluluğu taşımaya başlamak zorundadır... Egolar ve hırslar 
kolay bırakılamadığından, bu birçok kişi için zor bir değişim 
olmakta maalesef... Enerjinizi içinizde odaklamalı ve kendi gü-
cünüzü bulmalısınız.

Neye odaklandığınız konusunda çok dikkatli olunuz. Baş-
kalarının negatif temelli ve kaynaklı, korku veya kontrol ve  


