(Allah’ın Yarattığı Evren Sadece Dünyada görünenlerle mi Sınırlı?)
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PROJENİN AMACI
(Yaradanı Hissetmeye Anlamaya Bir Kademe Daha Yaklaşmak)
İbadetin amacı Allah’ı hissetmek ve Allah ile iletişime geçmek ve O’nunla bütünleşmektir.
Yeryüzündeki camiiler de dua ederken konsantre olabilmek için çoğunlukla gözler kapatılmaktadır. Gözün
kapatılmasının nedeni, dünyadan uzaklaşmak ve O’nun katına ulaşma amaçlı konsantre olma çabasıdır.
Gökyüzü Camiinin amacı, içine girildiği andan itibaren, Müslümanların dünyayla bağını kopartıp, dünyadan
dışındaymış duygusunu vermek . Allah Katını hayal etmek için gözünü kapatmadan Allah Katındaymış gibi
hissetmesini sağlamak.
Allah’ın yarattığı evrenin sadece dünya sınırlı olmadığını gösterip, Allah’ın yarattığı sınırsız evrenin içinde
yolculuk ederken , Yaradanı bugüne kadar yaşamadığı deneyimlerle en derin şekilde hissederek yaşamasını
sağlayıp inancını bir üst aşamaya geçirmek.

PROJENİN AŞAMALARI-1
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkarış ve Evrenin İçinde Seyahat)
İÇERİSİ HAKKINDA HİÇBİR İPUCU VERMEYEN SİMSİYAH (AYNADA OLABİLİR) BİR BİNA

ÇOK PARLAK BİR IŞIĞA VEYA KARANLIĞA AÇILAN BİR KAPISI/KAPILARI OLACAK..

PROJENİN AŞAMALARI-2
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
KABENİN KAPISI TÜRÜNDE BİR KAPIDA PLANLANABİLİR.
(Siyah Bina kabeyi çağrıştıracağı için, Bu binaya giren Kabe’nin İçine girmiş gibi olacaktır.
Kişi yaklaşınca, dualı kumaşların arkasındaki kapı otomatik olarak açılacak, Müslümanlar Tanrısal bir ışık içine
adım atacaklardır. Kapı kapandığında içerisi önce zifiri karanlık olacak.)

PROJENİN AŞAMALARI
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
ZİFİRİ KARANLIK KISA BEKLEMEDEN SONRA, KORİDOR SONUNDAKİ
2 YOLLA 2 FARKLI SEÇENEK SUNULACAKTIR.

PROJENİN AŞAMALARI
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
KIRMIZIYI DA SEÇEN MAVİYİ DE SEÇEN, SIRAT BENZERİ DİJİTAL BİR KÖPRÜDEN GEÇECEK
(TABAN VE ÇEVRESİNDE CENNET / CEHENNEM GÖRÜNTÜLERİ OLAN KÖPRÜLER OLACAK)
HER AŞAMADA GERÇEKLİĞİ ARTTIRICI MÜZİKLER VE SES EFEKTLERİ OLACAK…

PROJENİN AŞAMALARI-3
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
Uzay duygusu veren bir kubbe, derin uzay görüntüsüyle sonsuzluk duygusu verecek duvarlar; kısmen halı,
kısmen cam zemin ve camın altında da yine derin uzay görüntüsü. Kısaca, uzay kubbesi, sonsuzluk hissi
veren duvarları ve camdan zemini ve uygun aydınlatmasıyla adeta uzayda dua edilebilen, 5 vakit namaz
kılınabilen bir camii tasarlanacak…

ASTRONOT KIYAFETLERİ OLMADAN UZAYDA NAMAZ KILIYOR GİBİ OLACAKLAR…

PROJENİN AŞAMALARI
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
İNSAN ÜSTÜ GÖRSELLERE YAKINDAN BAKARAK,
.. 3 BOYUTLU GÖRSELLER İÇİNDE YAŞAYARAK,
İÇİNDE YAŞADIĞI EVREN HAKKINDAKİ FARKINDALIĞI ARTACAK…

İLAHİ MÜZİKLER, KUR’AN-I KERİMDEKİ TEMEL TAVSİYELER SESLE VERİLECEK.
3D GÖZLÜKLERLE GERÇEKLİK DERECESİ ARTTIRILACAK… KULAKLIKLAR KULLANILABİLECEK..

'Elimde olsa tüm liderleri uzaya çıkarırdım'
NASA’ya bağlı bir merkezde başkanlık yapmış olan Teksas Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Dekanı astronot Prof. Albert Sacco: Elimde olsaydı dünyanın bütün liderlerini uzayda biraz dolaştırırdım.
Eminim bir daha hiç savaş çıkmazdı.

Hâlâ çok ilkel savaşların yaşandığı, kıyılarına ölü çocukların vurduğu, doğal güzelliklerini yok
ettiğimiz çileli bir gezegende yaşıyoruz. Bütün bunlar ‘uzaktan’ bakınca nasıl görünüyor?
- Büyük bir insanlık ailesiyiz. Uzayda bunu çok güçlü bir şekilde hissediyorsunuz. Sınır yok, siyaset yok.
Sessiz, çok huzurlu bir yer orası. Dünya da uzaktan bakınca harika görünüyor. O üstünde ‘koca koca’
meselelerin olduğu, devasa zannettiğimiz Dünya çölde bir kum tanesi! Bunu görünce her şeyin ne kadar
önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Elimde olsaydı dünyanın bütün liderlerini uzayda biraz dolaştırırdım.
Eminim bir daha hiç savaş çıkmazdı. Güliz Arslan-25 Eylül 2015
Haberler>Kelebek>Hayat Haberleri>'Elimde olsa tüm liderleri uzaya çıkarırdım'

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/30119254.asp

PROJENİN AŞAMALARI
(Dünyadan Çıkış ve Yaradan’a Bir Adım daha Yaklaşmak)
.
2015 yılı Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmemin nedeni, Geleneksel Evren anlayışında kökten değişiklik
yaparak Altın BİLGİ Çağı’nı başlatan yeni kitabım Altın BİLGİ Çağı’nda, “Neyin İçinde Yaşıyoruz” sorusuna
yepyeni cevaplar verirken yepyeni sorularda sordurmamdır.

PROJENİN AŞAMALARI
Neyin İçindeyaşamadan Nasıl Yaşayacağınıza Karar Vermeyin..!
Bir çok kişinin ilk duyduğunda "Nobel Barış ödülüne nasıl aday olabilirsin? Dünyada hangi savaşı
bitirdin? Savaşan hangi ülkeleri barıştırdın?" derken, Bende diyorum ki, “Kavgaları, savaşları
bitirmenin bir yolu da uğruna savaşılan şeylerin değerini düşürmektir.” Klasik lokal/geçici barışma
yöntemleriyle savaşların bitirilemeyeceğini çoktan anladık.
Binlerce yıldır Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplarda dünya hayatıyla ilgili yapılan en temel tavsiyelerde
“Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüzyon”, “Sanı” denerek “ Çevrende gördüğün, değer verdiğin canlı
cansız
şeylerin tamamı illüzyon. Hiç biri gerçek değil, Hiçbiri, uğruna insanları, hayvanları ve tabiatı
öldürecek kadar değerli değil.” Diyerek uğruna savaşabileceğimiz şeylerin değerini düşürmeye
çalışmışlardır.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren tanımları
üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açısı bildiğimiz
uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken, insana, doğaya,
hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir. Bu nedenle diyorum ki;

NEYİN İÇİNDE YAŞADIĞINIZI ANLAMADAN
NASIL YAŞAYACAĞINIZA KARAR VERMEYİN..!

Bu sorunun cevabı bizleri inanca ve Yaradan’a yaklaştıracaktır...
Aydın TÜRKGÜCÜ
Projenin tüm Hakları Aydın TÜRKGÜCÜ / ÇIKIŞ BİLGİSAYAR, TANITIM, İLETİŞİM, YAYINCILIK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.’ne Aittir. Projenin tamamı veya bir kısmı yazılı izin olmadan kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz vb. İzinsiz
kullananlardan Fikir ve Sanal Eserleri Kanunundan doğan (FSEK) tüm maddi ve manevi haklarımız tazmin edilecektir.

Aydın TÜRKGÜCÜ 0 532 3242455 www.aydinturkgucu.net aturkgucu@gmail.com

TEŞEKKÜRLER

Dünya platformunda inanca hizmet edecek bu evrensel projeye vakit ayırdığınız için
TEŞEKKÜRLER
Yerli yabancı herkesin görmek isteyeceği bu camii, ibadet saatleri haricinde müze
olarak planlanırsa elde edilecek gelirin sosyal bir projede kullanılması da
planlanabilir.

Projenin tüm Hakları Aydın TÜRKGÜCÜ / ÇIKIŞ BİLGİSAYAR, TANITIM, İLETİŞİM, YAYINCILIK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.’ne Aittir. Projenin tamamı veya bir kısmı yazılı izin olmadan kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz vb. İzinsiz
kullananlardan Fikir ve Sanal Eserleri Kanunundan doğan (FSEK) tüm maddi ve manevi haklarımız tazmin edilecektir.

