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@AhmedHulusi:
#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi
Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/must
afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi13-sevmek.htm …
Mustafa Ceceli sordu, Üstad Ahmed
Hulûsi yanıtladı #13 - Sevmek
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13sevmek-42392
İnsanlık için çok önemli bilgileri içeren
hakikat bilgisinin, sistemi OKU’yan
beyinler tarafından net olarak ortaya
konulduğu muhteşem bir dönem. Sayın
araştırmacı-yazar Üstad Ahmed
Hulûsi’nın de dediği gibi “ALTIN ÇAĞ”
bu. Bu videolar da ise bizlere kendimize
vakit ayırıp, hakikatimizi tanımanın ve
içinde yaşadığımız sistem ve düzenin
mekanizmalarını anlamanın ne denli
önemli olduğu vurgulanmakta. Ve
mecazlardan arınarak düşünebilmenin ne
kadar ciddi olduğu da açık bir şekilde
ortaya konmakta. Sayın Üstad Ahmed
Hulûsi’ye bu konuda yazdığı bu
muhteşem derinlikli konuşmaları için
minnettarım.
Ahmed F. Yüksel
“Mizacınız sizi kilitler!”
http://blog.milliyet.com.tr/-mizacinizsizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
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Siber Alemden...
@AtasayKamer:
http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi12-ruh-melek-cin.htm …
@sufafy: Her samimiyet sevgiyi
getirmez, seven zaten samimidir.
@sufafy: Bireyin v toplumun
gereksimlerini karşılayan v dengeleyen
her türlü düşünce teşvik edilmelidir.
@sufafy: Herkes Pinokyo gibi tahtadan
insana dönüşme şansı bulamadı, kimileri
hep odun kaldı. Johann Wolfgang von
Goethe
@sufafy: İnsanlar, uğrunda çaba
gösterdikleri her şeye ulaşırlar. Ey bahtlı
kişi! Kuru duayı bırak. Ağaç mı
istiyorsun, tohum ekmelisin. Mevlana.
@newsoy: Ruhuna eremedigimiz abdest,
namaz, oruc vs davranislarimizla, sunnet
diye Rasulullahi, sakali ve cubbesiyle
taklit edenlerden farkimiz ne?
@AylinERK: Düşünüyorum
da..çaresizlik sadece bir illüzyon oyunun
parçası, insanın kendini yadsıması olsa
gerek...
@AylinERK: İnanç kendini bilmek,
özündekini bilmek, içinde varolduğunu
hissetmek ve inandığını söylemektir..
@AylinERK: Tek biliş var ki o da kendi
özündeki SEVGI...
@AylinERK: Aşikardır Zat-ı Hak..
Görmeyi bir dilesen...
pic.twitter.com/wjmNSS68wS
@AylinERK: "Açık" kelimesi ne güzel
gelmiş "-görüş"ün,"-söz"ün,"-gönül"ün
önüne ve ne güzel manalar yaratmış,
hissedilesi ve yaşanılası bir hal için...
@DeepakChopra: No system of thoughtscientific, philosophical or religious
allows access to reality, only to models
of reality. Reality is transcendent

@beyzazapsu: Hakka secde edilir,
Ademe değil @AhmedHulusi #13
Sevmek
@beyzazapsu: Edep karşındakinin
hakkını vermektir. Beni sev diyorsa sev,
benden kaç diyorsa kaç. @AhmedHulusi
#13-Sevmek
@haykavi:
Konya iş başında :Yilda 200000 yabanci
turist agirlayan ipektol tes. ing Kur'an
talep etti 1000 DTQ teslim edildi.
pic.twitter.com/1iRFHGvp1O
@haykavi:
http://www.wakeupproject.com/arrivals_
reloaded.html …
pic.twitter.com/xIw0pMCGoS
@Oprah_World: If you really want to do
something, you'll find a way. If you
don't, you'll find an excuse.
@gormen_lazim: Yaklaşık 2 saat süren
güneş tutulmasının 11 fotoğraftan oluşan
aşamaları.. Huntington Beach
pic.twitter.com/cW6EHyyFqp
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İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN
İŞLEYİŞ SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ
VE DAHA BİRÇOK KONU ÜZERİNE
ÜSTAD AHMED HULÛSİDEN
YANSIYANLAR... (1/8)
Şimdi çok önemli başka bir noktaya
değinelim dilerseniz. Aslında doğrumu
yanlışmı bilmiyorum ama ben anlatıcam
yinede. Tanrı yoksa Kur'an nerden geldi?
Tanrı olsa kolay. O yukardan yolladı
dersin. Ama tanrı yok. Dolayısı ile
herhangi bir mahal ve merkez'den gelen
birşey yok. Peki Kur'an nerden geldi?
Kim yolladı? Öncelikle şunu
söyleyeyim, lütfen artık peygamber

sözünü unutun. Çünkü dualizm inancına
dayalı iranlılardan acemcelerden gelen
bir tabirdir peygamber kelimesi. Ve
ikilik esasına dayanır. Tanrı'nın
yeryüzünde kendine seçtiği elçi postacı
vs.
Onun için Kur'an peygamber kelimesini
asla kullanmaz, NEBİ veya RESUL der.
RESUL: Kendisine bilgi irsal olan, veya
bilginin açığa çıktığı varlık anlamına
gelir. Resulullah Allah ilminin dillendiği
nokta anlamınadır. Peki bu nasıl oluyor?
Anlatmaya çalışayım. Anlatabilirsem ne
âlâ anlatamazsam bağışlayın en azından
biri böyle birşeyde anlatmıştı dersiniz.
Biraz evvel dedim ki beynin oluşumunu
anlatırken, beyin bir bilgi tabanıdır
öncelikle, özellikle beyne bedenden
gelen bütün organların bilgisi girmiştir,
bunun içinde bedende benlik bilinci
meydana gelir ve ben bir bedenim diye
bir olay meydana gelir.
Bu arada bu benliğin ve bedenin
korunması içinde beyinde AMİGDALA
diye iki tane ufacık fasulye
büyüklüğünde alan vardır. Sol ve sağ
olarak ikiye ayrılır. Bu amigdalanın
işlevi senin bedensel veya kişilik olarak
korunmanı sağlar. Varlığını devam
ettirmeni sağlar.
İnsan bedeninde de hayvanlarda da bu
olay farklı olarak vardır.
Bunun özelliği, sana herhangi bir saldırı
veya bir hareket geldiği zaman, fiili
Yada sözlü, seni rencide eden yada senin
şartlanmana ters gelen bir etki geldiği
anda bu amigdala derhal devreye girerek
sendeki bilgileri kontrol ederek
karşındakine derhal reaksiyon
göstermek. Yani senin karşındaki birinin
fiili Yada fikri taaruzuna saldırısına veya
gelen düşüncesine karşı onu kendine
karşı bir hareket olarak düşündüğün
zaman amigdala devreye girer beyindeki
bilgileri hemen en kolay şekilde nasıl
ben bunu elde ederim diyerek bi olayı
çözerim diyerek bir çözüm bulur ve
hemen karşındakine cevabı yapıştırır.
Hatta belki karşındakinin sözünün
bitmesini beklemeden onun sözünü kesip

derhal kendindekini açığa çıkartır. İşte
bu ZEKA
diye tanımladığımız olayın fiziksel
bilimsel olayıdır.
Bu olay için Resulullah "acele
şeytandandır teenni rahmandandır" der.
Hemen aceleyle davranış ortaya koymak
şeytandandır, teenni yani Ağırdan
düşünerek hareket etmek rahmandandır
diyor.
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
Bilim adamları pirelerin farklı
yükseklikte zıplayabildiklerini
görürler.Birkaçını toplayıp 30 cm
yüksekliğindeki bir cam fanusun içine
koyarlar.Metal zemin ısıtılır.Sıcaktan
rahatsız olan pireler zıplayarak kaçmaya
çalışırlar ama başlarını tavandaki cama
çarparak düşerler.Zemin de sıcak olduğu
için tekrar zıplarlar, tekrar başlarını
cama Vururlar.Pireler camın ne
olduğunu bilmediklerinden, kendilerini
neyin engellediğini anlamakta zorluk
çekerler.Defalarca kafalarını cama vuran
pireler sonunda o zeminde 30 santimden
fazla zıpla(ya)mamayı öğrenirler.Artık
hepsinin 30 cm zıpladığı görülünce
deneyin ikinci aşamasına geçilir ve
tavandaki cam kaldırılır.Zemin tekrar
ısıtılır.Tüm pireler eşit yükseklikte, 30
cm zıplarlar!Üzerlerinde cam engeli
yoktur, daha yükseğe zıplama imkanları
vardır ama buna hiç cesaret
edemezler.Kafalarını cama vura vura
öğrendikleri bu sınırlayıcı `hayat
dersi`ne sadık halde yaşarlar.Pirelerin
isterlerse kaçma imkanları vardır ama
kaçamazlar.Çünkü engel artık
zihinlerindedir.Onları sınırlayan dış
engel (cam) kalkmıştır ama kafalarındaki
iç engel (burada 30cm`den fazla
zıplanamaz inancı) varlığını
sürdürmektedir.Bu deney canlıların neyi
başaramayacakları nı nasıl öğrendiklerini
göstermektedir.Bu pirelerin
yaşadıklarına `cam tavan sendromu`

(Öğrenilmiş Çaresizlik) denir.Bir insanın
gelebileceğine inandığı en üst nokta,
onun kendi cam tavanıdır.Cam tavanınız,
hayallerinizin tavan yüksekliğini
gösterir.İnsan inandığına
denktir.Yapabileceğini düşündüğü
kadardır.
Hiçbir öfkeye, endişeye, korkuya
takılmadan Gidene hoşçakal Gelene
hoşgeldin,Diyebiliyorsan Bu hayatın
sırrını çözen,yaşamın akışına uyum
sağlayanEnder insanlardansınKıymetini
bil..
-Sonsuz Şifa
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#HergunYeni Bilgi
1939'da, New York Times gazetesi
televizyonun ilgi görmeyeceğini, çünkü
insanların ekran başında oturmak için
zaman bulamayacağını öngörmüştü"
Cumartesi günü boyunca Ay Boğa
burcunda ilerliyor. Genel anlamda sakin
ve huzurlu bir gündeyiz. Ay-Jüpiter
altmışlığının etkin olacağı sabah erken
saatlerinde bu enerji daha da belirgin
gözüküyor. Yeni girişeceğimiz işler,
yapacağımız görüşmeler, parasal işler
açısından sabah saat 09:50 civarından
öncesini değerlendirebiliriz. Bu saat
sonrasında Ay-Satürn karşıtlığına doğru
ilerliyor olacak. Yani engellenmelerle,
gecikmelerle karşılaşabiliriz. Ya da
girişeceğimiz önemli işleri ve
görüşmeleri öğle sonrasına, Ay-Satürn
karşıtlığının gergin etkilerinin azalmaya
başlayacağı zamana bırakabiliriz. Gece
saatlerinde yakınlaşan Ay-Venüs
üçgeninin olumlu etkileri
belirginleşmeye başlıyor. Gece boyunca
aşk ve ilişkilerden yana şanslı
saatlerdeyiz. Eğlenceli ve keyifli
aktivitelere zaman ayırabiliriz. Astroloji
Okulu ekibi olarak bizler de gün
boyunca Roy Gillet’in sunacağı Solar

Fire astroloji programı eğitimi için
Altunizade Mercure Otel’de olacağız ve
birlikte keyifli zamanlar geçireceğiz.
Katılmak isteyenleri aramızda
görmekten memnuniyet duyarız. Etkinlik
detayları için Astroloji Okulu web
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Öner Döşer
���
İstanbul'da ısıtmayan bir güneş var. O
güneş de parçalı bulutların arkasından
görülür. Yarın güneş daha fazla, bulut
daha az. Bugün 5, yarın 8-9 derece.
Haftaya da 8-9'dan fazlası yok.
Havayı Koklayan Adam
İzinsiz müzik ve kitap indirmek caiz
değil'
http://www.ntvmsnbc.com/id/25485789/
"Sen 10 yıldır komadasın"
http://paylasimatolyesi.org/?p=2149
Hangi ünlüler namaza başladı?
http://fotogaleri.rotahaber.com/haber/98
57/1/Magazin
DSP’li Güleç’ten 14 yıl sonra gelen
başörtüsü özrü
http://haber.rotahaber.com/dspligulecten-14-yil-sonra-gelen-basortusuozru_422669.html
FBI Amerika'daki cemaat okuluna
baskın düzenledi
http://haber.rotahaber.com/fbiamerikadaki-cemaat-okuluna-baskinduzenledi_422668.html
"Cehennemdeki babana selam
söyleyeyim mi?"
http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/
424824-cehennemdeki-babana-selamsoyleyeyim-mi
�
Derin Sarıyer - Herkes Bir Şey Biliyor
http://www.youtube.com/watch?v=xJNA
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http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/aralikayi2013.html
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