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Mustafa Ceceli sordu, Üstad Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #13 - Sevmek 

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 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa- 

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13- 

sevmek-42392  

 

@AhmedHulusi: Sınırlı algılama kapasitesiyle 

hologram dünyasında/rüyasında yaşayan 

beynin, sınırsız data/bilgiden oluşan evrenin 

gerçeğini bilebilir mi? 

@AhmedHulusi: Can your brain, in its 

hologram/dream world with its limited 

perception capacity, know the truth of the 

universe comprised of infinite data? 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa- 

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13- 

sevmek.htm …  
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BEYİN-RUH İLİŞKİSİ ve ÖLÜM 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/ 

140018/beyin-ruh-iliskisi-ve-olum.html  

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Beyninde hangi düşünce neyi 

tetikliyor? Bunu takip etmenin ne gibi bir 

faydası olabilir? Hiç düşündün mü... 

@sufafy: Allah yolcuları bela anında sabra 

sarılırlar. Sizler gibi bağırıp ça¬ğırmazlar. ~ 

Seyyid Abdulkadir Geylani ~ 

@sufafy: Talamus koku duyusu hariç diğer 

duyuların toplanma ve dağılma yeridir ve uyku 

halinde koku duyusu hariç pfc aktif olmaz. 

@sufafy: Varlık konuşurken, yokluk suskunluk 

halinde açığa çıkar. 

@AylinERK: Kim anlıyor ki beni benden 

başka, seni senden başka...herkes kendi sanal 

dünyasıNda yaşamakta.. 

@eyupcansaglik: Mevlana hakkında yanlış 

bildiklerimiz AYŞE HÜR - Radikal @HurAyse 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse_hur/me

vlana 

_hakkinda_yanlis_bildiklerimiz-1166260 … 

@radikal aracılığıyla 

@beyzazapsu: Zannettiğin kimliğin hayal 

olduğunu bildirip seni özünü tanımaya 

yönlendiren hakikatinin seslenişidir. 

@haykavi: Konya iş başında :Yilda 200000 

yabanci turist agirlayan ipektol tes. ing Kur'an 

talep etti 1000 DTQ teslim edildi. 

pic.twitter.com/1iRFHGvp1O 
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@birsenkalali: Heyhat! Zillet, boyun eğmek 

bizden uzaktır. Hz HUSEYİN 

@iyiTweet: "İnsanlar sizi eskisi gibi 

kullanamadıklarında, değiştiğinizi söylerler." 

/Sigmund Freud/ 

@DrKaan: Kalbin en birinci düşmanı stres ya 

da kolesterol değil Kibirdir... 

pic.twitter.com/QkXLUaZPX1 

@milliyet: Nörologlar tarafından yapılan 

araştırmaya göre kahve içmek için en uygun 

saat sabah 9:30-11:30 arası. #Günaydın 

@sasirticibilgi: Bir insanın sesini, yüzünü 

unutabilirsiniz fakat aradan ne kadar süre 

geçerse geçsin kokusunu unutmazsınız. 

@paulocoelho: Saturday 20 sec reading: the 

weight of a cross http://bit.ly/19BGrQJ 

@OLumlamalar: “Yalnızlığın en kötüsü, seni 

anlamayanların arasında kalmaktır.” * Hz. 

Mevlana'' 

@Soulseedzforall: Change your thoughts and 

you'll change the world. #thoughtfulness 

http://bit.ly/194rS7K 

@dogan_kitap: Elif Şafak'ın yeni romanı 

Ustam ve Ben çıktı. @Elif_Safak 

pic.twitter.com/yOVHZy6EzB 

Retweeted by Elif Şafak / Shafak 

@RT_Erdogan: Hakkımızda üretilen 

dedikodulara, iftiralara anında cevap 

vereceğiz. Yalanın, iftiranın değil gerçeğin 

egemen olmasını sağlayacağız. 

@BKOLAYEMLAK: Eğer anlatılanları idrâk 

edebiliyorsak, muhtemeldir ki, onun gereği 

olan fiilleri uygulamak da bizim için mümkün 
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olabilir!. 

@AhmedHulusi @erinainayet: Aşk kara 

bulutun arkasına saklanmış güneş gibidir; 

yürekten seversen parlar.... 

@ctaslaman: Geçen hafta Okan Bayülgen'e 

konuk olduk. Konu: Ölüm ve Sonrası 

hakkındaydı. Tamamı burada: 

http://youtu.be/p52o8Hd4Ngk @youtube 

aracılığıyla 

@SAYARI_MEDYA: NURAY SAYARI'DAN 

EVLİLİKTE BURÇ UYUMU 

http://sayarimedya.com/evlilikte-burc-uyumu/ 

…  

 

 
 

“Mizacınız sizi kilitler!”  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN İŞLEYİŞ 

SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ VE DAHA BİRÇOK 

KONU ÜZERİNE ÜSTAD AHMED 

HULÛSİDEN YANSIYANLAR... 2/8 

Şimdi burdaki olay şu, beyinde ikinci çok 

önemli bir alan da beynin ön kısmında 

prefrontral korteks denilen alan. Bu alanın 

işlevi de her an beyindeki bu prosesi 

inceleyerek bu proses alanındaki tüm verilere 

http://youtu.be/p52o8Hd4Ngk
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göre senin en doğru en yerinde sana uzun 

vadede yarar sağlayacak ilmine göre fikri 

ortaya çıkartır ve onu beyinden autput olarak 

açığa çıkartır. Beyinde ki bu işleve de biz AKIL 

adını takmışız. Akıl kelimesi orjinal olarak 

Arapça ukuldan geliyor, bir şeyi birşeye 

bağlayarak sonuç çıkarmak. Yani beyindeki bu 

proses ıstılahta akıl diye tanımlanmış. Şimdi 

eğer amigdaladan gelen ilk tepkiyi senden 

açığa çıkacak ilk reaksiyonu sınırlayabilirse 

prefrontral corteks, bu defa beyindeki tüm veri 

tabanını değerlendirir ve o anda belkide 

amigdalaya ters düşen bazen uygun düşen 

uzun vadeli ve geniş kapsamlı düşünceye 

dönük olarak bir çözüm meydana getirir. Şimdi 

bu bütün insanlarda işleyen sistemdir. VE BU 

ESASINDA BİR HAYVAN OLAN İNSAN 

BEDENİNİN YAŞAM BİÇİMİDİR. Bütün 

hayvanlarda bu böyledir. Onun içinde Kur'an 

belli yerlerde EN AM kelimesiyle insan 

bedenini kast eder. Çünkü bu beden yer içer 

çiftleşir ürer uyur böylece hayatı gider. Bedenin 

fonksiyonu budur. Beden bu işlevleri 

yaparkende gerekli enerjiyi temin eder, oksijeni 

temin eder, bunu beynin ihtiyacı olan şekilde 

beyine yollar. Yani bedenin amacı beyine 

hizmet etmektir bütünüyle. Şimdi bütün 

insanlar diye konuştuğumuz, esasında henüz 

insanlığın farkında olmayan varlıklar. Beyinde 

çok önemli bir alan daha var. Bunun bilimsel 

adı PİNEAL GLAND. Türkiye'de bilinen şekliyle 

EPİFİZ. Şimdi beyin olarak, beynin algılama ve 

değerlendirme ana yapısı ve sistemi varlıktaki 

düşük frekanslı bilgileri değerlendirmek 

üzerinedir. "Biz onu en muhteşem şekilde 

meydana getirdik ve sonra aşağıların en 

aşağısına indirdik" Şimdi konuşmamın başında 

demiştim ki, evren dediğimiz şey esasında 

dalga okyanusudur, sıfırdan başlayıp sonsuza 

kadar uzanan sayısız dalga boylarından ibaret 

olan bir dalga okyanusu. TAMAMEN BU 



DALGA OKYANUSU DEDİĞİM EVREN 

TÜMÜYLE BİLGİ EVRENİDİR. Her dalga 

boyunun kendine has bir bilgisi vardır. Allah'ın 

Alim ismi diye açığa çıkan ve Allahın sonsuz 

ilmi diye anlatılan sonsuz bir DALGA 

SPEKTRUMUDUR EVREN.  

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

Doktor insanın Biyolojik Bölümü'yle alakalıdır, 

ruhtan haberi yoktur.  

AFY/2003 

 

Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu 

düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs 

etmeleridir.  

Eflâtun 

 

Kendini sevdiğin zaman, Sevgili’yi bulamazsın. 

kendinden geçince, Sevgili’ye yaklaşırsın. 

kendinde olduğun zaman, bir sivrisineğe av 

olursun. 

kendinden geçince, güçlenir, fili bile avlarsın. 

kendinde olduğun zaman, gam bulutlarının 

ardında kalırsın. 

kendinden geçince, kucağına ay doğar, her 

tarafı aydınlatırsın. 

kendinde olduğun zaman, Sevgili’yi kaçırırsın.  

kendinden geçince, Sevgili’nin aşk şarabını 

içersin. 

kendinde olduğun zaman, sonbahardaymış 

gibi üşürsün. 

kendinden geçince, kışın bile ilkbahar olursun. 

kendinde olduğun zaman, kendini seversin. 

kendinden geçince, gülün bile kıskandığı bir 

âşık olursun.  

Mevlâna 



 

"#HergunYeni Bilgi 

Koku yoluyla edindiğiniz bir hatıranız, 

beyninizde kurulan en duygusal bağlantıdır. 

 

"2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/ 

htm/aralikayi2013.html  

 

"Pazar günü sabah saatlerinde Ay henüz Boğa 

burcunda ilerliyor. Sabaha karşı saatlerde 

kesinleşen Ay-Venüs üçgeninin uyumlu 

enerjisiyle güne olumlu başlıyoruz. Sabah 

saatlerinde aşk ve ilişkilerden yana şansımız 

yerinde olacak. 04:54’te son açısını yapan Ay, 

saat 08:40’a kadar boşlukta (açısız) ilerliyor. 

Bu saat sonrasından itibaren İkizler burcunda 

ilerlemeye başlayacak olan Ay, günün geri 

kalanında iletişimin aktif akacağını gösteriyor. 

Gezip tozmak, yeni şeyler öğrenmek, bilgi 

paylaşmak açısından çok güzel bir gündeyiz." 

Öner Döşer 

 

İstanbul her ne kadar çok sıcak 

olmasa da son günlere nazaran 

süperi hakediyor. Güneş bol, 

sıcaklık 9 derece. H.ici de 7-8 

derecelerde. Yarın öğleden sonra bulutlanır, 

akşam ya da gece yağış alır.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 
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- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Evren bir hologram olabilir mi? Fizikçiler 

mümkün olduğunu söylüyor. " 

- "Aşka gelince..Bak orada acemiyim!"  

- İçerideki psikopat!…  

- Ahmet Özhan’dan Kur’an Musikisi  

- AKP'lilerle ilgili kaset iddialarını ilk Nazlı Ilıcak 

gündeme getirmiş! 

- ‘Akıldan Kalbe Yolculuk’  

- Evlilikte Burç Uyumu  

- Meclis'te 'cem' yapabiliriz  

- Dünya ve Ay'ın kozmik dansı  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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