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Cinler üçe ayrılır, üçte birinin kanatları vardır ki o kanatlarla havada uçarlar. Üçte biri yılanlar
ve köpekler (şeklinde) kalan üçte biri de insanlara hulül edip onlarla dolaşırlar.”
(RAMUZÜ’L EHADİS/2372)
İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN İŞLEYİŞ SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ VE DAHA
BİRÇOK KONU ÜZERİNE ÜSTAD AHMED HULÛSİDEN YANSIYANLAR... 3/8
Şimdi beyin genel normal yaşam biçimiyle organlarımızın algıladığı düşük frekansı dalga
boylarını alır. Kulak 16 ile 16 bin herz arasını alır. Göz 4 bin 7 bin anktström arasını alır,
diğer duyu organları buna mukabil beyne düşük dalga frekansı bilgiler iletir. Fakat beyindeki
epifiz bunların tam tersine varlıkta mevcut olan son derece yüksek frekanslı meleki dediğimiz
âlâyı illiyn dediğimiz melei ala diye tanımlanan çok yüksek frekanslı bilgileri ihtiva eden
varlıkların dalga boylarını dönüştürerek beyine adapte eder ve beyinde bilgi olarak açığa
çıkartır. İşte bu kanaldan yani eğer epifiz bir şekilde açılmış ve devreye girmiş ise belli
çalışmalar sonucu, o zaman o kişide ilham veya vahiy denen bilgi açığa çıkışları meydana
gelir. İşte ilmi ilahinin kişide dillenip açığa çıkması dediğimiz mekanizma epifizin bu çok
yüksek frekanslı dalgaları çözüp convert edip beynindeki veri tabanına vermesi olayıdır. Bu
bilgiler beyinde akılla değerlendirmenin muhakemenin sonucu elde edilmiş bilgiler değildir.
Bu bir anda beyinde şak der açığa çıkar. Bir anda içime doğdu dersin veya şöyle oldu dersin
veya velilerdeki İlham denilen olay vs. İşte yapılan bir takım oruçların riyazatların ve diğer
çalışmaların sebebide aslında bu noktayla alakalıdır. Şimdi oruç tuttuğumuz zaman, bizim
oruç bildiğimiz sabahtan aksama kadar tutarız falan, ama bu işe gercekten gönül vermiş
kendini buna adamış adamlar bu orucu birbirine bağlayarak 2 gün 3 gün 4 gün 5 gün veya
daha fazla hiçbirşeyi yemeden içmeden dururlar.
Bundan amaç, bedenden beyne gelen baskıyı olabildiğince kesmek. Bilgi akışını kesmek,
dolayısı ile bu epifiz kanalıyla gelen çok yüksek frekanslı bilgilerin beyinde açığa çıkmasını
sağlamak. Bunun amacı budur. Zaten bundan dolayıda oruç ilk olarak islamiyetle
başlamamıştır. Çok daha deşik şekilleriyle eski hintlilerden çinlilerden beri gelen bir
Sistemdir. Yani keşfedilmiştir. Beyindeki bu olay, ama şunu da söyleyeyim ki onlar bu sistem
ve mekanizmayı detayıyla bilmiyorlar ama yiyip içmenin sonucunda kişide belli açıklıkların
meydana geleceğini müşahade ediyorlar. Ve ona dayalı olarak olayı meydana getiriyorlar.
Ama amaç esasında burda olay yukarıdaki bir tanrı için değil "oruç Allah içindir onun
karşılığını ben veririm diyor. Onun karşılığı şudur budur demiyor. Ben veririmin manası:
Senin kendindeki hayvanı baskıları beyin üzerinden azaltıp senin kabını o gelen çok yüksek
frekanslı bilgilere açmak.
Üstad Ahmed Hulûsi (devam edecek)

Tartışma kurallarına uymayanlar ve çıkar elde etmek için tartışanlarla tartışma!
Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver! Meseleyi fazla dağıtma!
İmam-ı A'zam
Edepli edebin den susar. Edepsiz de, susturdum sanır.
Mevlânâ Hazretleri
Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette; İster dünyada pişer, isterse âhirette.
Cengiz Numanoğlu

#HergunYeni Bilgi
Brezilya hapishanelerinde yılda 12 roman okuyan mahkumların cezalarından 48 gün indiriliyor

Pazartesi günü boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde henüz Ay-Uranüs altmışlığının heyecanlı, hareketli etkileri devrede
olacak. Yeni gelişmelere, değişikliklere açık bir gündeyiz. Hoş sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu etkiler öğle saatlerine kadar devam ediyor.
Öğle sonrasından itibaren Ay-Merkür karşıtlığının fikir zıtlaşmalarına, sözlü tartışmalara ve yazışmalara açık bırakan...

Öner Döşer
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Istanbul'da oyle bir yuksek basinc varki hem havada kirletici orani yukseliyor, hem de gun gri geciyor. Aksam saatlerinde ciseleme seklinde
gecisler olabilir. Yarin ise yagmurlu.

Havayı Koklayan Adam

Eşleşme Dünya Basınında
http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/galatasarayin-kurasi-dunya-basininda.html
Çikolata kıtlığına 7 sene kaldı
http://www.ntvmsnbc.com/id/25470955/
Antarktika'nın havadan olağanüstü görüntüsü
http://www.ntvmsnbc.com/id/25484676/
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
http://www.ntvmsnbc.com/id/24928009/

http://www.kayropraktik.com
http://m.haberturk.com/diger/galeri/433709-enerji-veren-bitki-caylari#&ui-state=dialog
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Nil Karaibrahimgil - Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum
http://www.youtube.com/watch?v=_F3xekeigmI
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html

