Aklın hükmü ile yaşamayı reddetmek.

Kalitesiz bir yaşamı günümüzde herkes tercih ediyor. Hemen herkes bir birinin klonu gibi aynı tarz
yaşamları yaşıyoruz. Sistemin getirdiği dayatmaları kabul ediyoruz. Hepimiz doğuyoruz, zorla okula
gönderilip eğitim alıyoruz. Sonrasında bir çalışma hayatının içine sürüklenip sabahtan akşama kadar
bizimle alakası olmayan işlerin peşinden koşturup, duruyoruz. Bu süreçte askere gidiyoruz, aslında
zorunda değiliz ama sistem bize dayatmış bir kere, yapmak zorundayız.... Tekrar çeşitli işlere girip
başkalarının bize dayattığı hayatları yaşamaya devam ediyoruz.
Sürekli bizim ile alakası olmayan şeyleri almaya ve borçlanmaya zorlanıp, tekrar çalışmak zorunda
kalıyoruz. Sonrada başkalarının işlerinde sürüklenip, duruyoruz... Hiç bir zaman doğru düzgün bir
hayalimiz olmuyor çünkü ne zaman bir hayalimiz olsa ve yapmaya çalışsak; ya çevre baskısı yada
insanların garip oyunlarına maruz kalıyoruz.
Hayalimizin peşinden koşup, gerçekleştirdiğimizde bu diğer insanların zoruna gidiyor. Bunun nedeni ise
onların bu sistemin bir kölesi olduğu ve sistemden kendini çıkaramadığı için sistemin ona dayattığı şeyleri
kabul etmesidir. İnsanlar köle olmayı ve gerçek olmayan bu sistemin oyuncağı olmayı tercih etmişlerdir.
Sizlerde tıpkı bu yazıyı okuduğunuz zaman, hayatınız bu saçma düzenin içinde kaybolup giden bir böcek
gibi yaşamlarınızı sürdürüyorsunuz. Sizlere her deneni yaptığınız, sorgulamadığınız her dakika siz aslında
birer köleden farklı değilsiniz. Her deneni yapıp uslu bir köpek olmayı hakediyorsunuz. Sonucunda tabi
her gün yemeğiniz ve suyunuz önünüze konuyor. Rahatsınız yani, hiç bozmayın bunu.

Şimdi söyleyeceklerim; hayatını bu saçma sistemden uzaklaştırmak isteyenler için...

Aklınızla bu sisteme köle olduğunuz bu sistemden çıkmak istiyorsanız. Yapılması gereken tek şey farklara
yönelmektir. Hayatınızı basitlikten çıkarıp, yeniden eğitmek ve hayallerinizi, isteklerinizi tekrar masaya
yatırıp; gerçeği görmelisiniz. Yapmak istediklerinizi ön plana çıkarıp, diğer insanları hayatınızdan
çıkarmayı bileceksiniz. Hedefinize ulaşana kadar; sistemi rededip, tamamen kendi özgür hayalleriniz ve
dünyanız ile yeniden canlanacaksınız. Başkaları bir şeyi diyor diye peşinden koşmanın ne anlamı var,
bilmiyorum... Gidip onların her dediğine bakarak hayatınızı sürdürdüğünüz sürece aklın hükmünde
savrulup, durursunuz...
Kendinizi özgürleştirmeli ve bu başkalarının hayatını değil, kendi hayatınızı doğru düzgün yaşamayı
öğrenmelisiniz. Sistemde kaldığınız sürece hiç bir zaman bir özelliğiniz, kendi hayatınız ve düşünceleriniz
olmayacak. O nedenle sistemin her dediğini yapmayın. Sınırları zorlayın ve sistemi halt edin. Çıkın her
şeyden ve başka biri olun. Hayatınızı değiştirin aklın hükümlerine uymayın, özgür olun. Kendinizi
masabaşı memuriyetlere kaptırıp, ömrünüzü harcamayın. Gidin hayalinizde ne varsa onu yaşayın, onun
peşinden koşun ve sabit işlerde ömrünüzü harcamayın... Farklarınızın tadını çıkartın...

Aklın hükmünü redettiğimiz başka günlerde görüşmek üzere...

