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ÖLÜM / Ahmed Hulusi VİDEO 

Ne yazık ki günümüzde "ÖLÜM" olayı, gerçeğine uygun bir biçimde bilinmemekte, genelde 

ölümün bir "son" olduğu zannedilmektedir!.. 

http://www.pressturk.com/olum---ahmed-hulusi-video/video/140119/ 

                 

@AhmedHulusi: 

#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-

sevmek.htm … 

@Gulmisalim: 
Yüreğin kadar, yaşarsın korkusuzca. Ağlamazsın kaderinin yaşattıklarına. Keyfini çıkartır 

anın, şükredersin rabbine. pic.twitter.com/GaAKk7Xbf4 

Retweeted by @AhmedHulusi 

                 

“Mizacınız sizi kilitler!” 
http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy: 

AŞK insana yönünü değiştirir. 

@AtasayKamer: 

Aşık ta yön olmaz 

 from Neuse, NC 

@sufafy: 

Hakan Şükür AK Parti'den istifa etti!!! 

http://yenisafak.com.tr/politika-haber/hakan-sukur-ak-partiden-istifa-etti-16.12.2013-

594014?ref=manset-1 … 

@sufafy: 

Bir söz ki söylemesen de oluyorsa, söyleme.  

Bir iş ki yapmasan da oluyorsa, yapma.  

Tagore 

@sufafy: 

Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.  

http://www.pressturk.com/olum---ahmed-hulusi-video/video/140119/
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http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm
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http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
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Konfüçyüs 

@newsoy: 

Hazreti Rasulullah’a iman etmeyen kimsenin, “ ben Allah’a iman ediyorum” demesi bos 

laftir. Hayalinde var ettigi tanrisina inaniyordur. 

@newsoy: 

“Insani Beyin yaratti." 

Input+Process+output. 6 saniye sonraki farkindalik; Ve, “yok”tan var olan Insan!. Esas, Esma 

Havuzu/Kevser/Beyin 

@newsoy: 

"En’amte aleyhim” = Kevser’i degerlendirenler.. Degerlendiremeyenler de; Gazaba ugramis 

dalalet ehli. Iste bunun icin “ben’ini kurban et! 

@newsoy: 

Esma Alemi/Kainat; Allah indinde noktalardan bir nokta. Diger noktalardan hiic haberimiz 

yok. Allah'i bilmemiz mumkun mu?  “Allahu Ekber” 

@SerpilEfeoglu: 

"@MehmetDogramaci: Burcu Güneş & Özcan Deniz - Birliğe Ulaş @İki Renk 

http://fb.me/1dvQxJQos " 

@BurcuGnes ❤❤❤ 

@beyzazapsu: 

Benim ümmetim yağmur gibidir. Başımı hayırlı sonumu hayırlı belli olmaz. #Hadis 

@beyzazapsu: 

Costa Rica nın yağmur ormanlarında, güneş ışığına ulaşmak için ağaçlar diğer ağaçları evlat 

edinip üzerlerinde yaşamalarına izin verirler. 

@genchayatvakfi: 

@OgretmenimDergi :"Genç Hayat Vakfı, gençlerin hayatına dokunmaya devam ediyor" 

http://goo.gl/xPSNi8  pic.twitter.com/lvuvUsVTXN 

@suatkilic: 
"Genç yaşta ilim öğrenen, kaya üzerine oyma yapan; yaşlılıkta ilim öğrenen ise suya yazı 

yazan gibidir." 

[Hz.Muhammed s.a.v] 

@paulocoelho: 

We are our decisions 

@eyupcansaglik: 

CHP'de sol-sağ tartışması 

Alevi çatlağı uyarısı 

Politika Haberleri - Radikal  http://www.radikal.com.tr/politika/chpde_alevi_catlagi-

1166383 … @radikal aracılığıyla 

http://fb.me/1dvQxJQos
http://goo.gl/xPSNi8
http://pic.twitter.com/lvuvUsVTXN
http://www.radikal.com.tr/politika/chpde_alevi_catlagi-1166383
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@eyupcansaglik: 

Hüseyin Çelik: 

Hocaefendi'nin okulları bizim iftiharımızdır - Türkiye Haberleri - Radikal  
http://www.radikal.com.tr/turkiye/huseyin_celik_hocaefendinin_okullari_bizim_iftiharimizdir

-1166527 … @radikal aracılığıyla 

@cemalinur: 

Coşkun ateşlerin İbrahim'i yakmayışı, ateşliğini kaybetmesinden değil, İbrahim'in böyle bir 

ateş içinde yanmayacak dereceye ulaşmasındandır. 

@NTV_Saglik: 

Kansere 'sevgi' ile direndi - Genel Sağlık- http://ntvmsnbc.com  

http://www.ntvmsnbc.com/id/25486348/  @ntv aracılığıyla 

@birdahabak: 

Başarılı bir atış olmuş. pic.twitter.com/IZQYLiz8a2 

@devrim_evinn: 

"Ben Yürürüm Yane Yane 

Aşk Boyadı kane 

Gel Gör beni Aşk N'eyledi" 

'Yunus Emre Aşk'ın Sesi' 
10 Ocak 2014 

Sinemalarda pic.twitter.com/aDmVI0hpcG 

@AylinERK: 

Are we living in a #HOLOGRAM? Physicists believe our #universe could just be a projection 

of another #cosmos. 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2522482/Is-universe-hologram-Physicists-

believe-live-projection.html … 

@DrKaan: 

Öteki tarafta bulaşık yıkatmıyorlar... pic.twitter.com/G7ZOhTuA6I 

@AylinERK: 

Bu yılın son dolunayı 

Felekte bir çark kapanırken.. 

http://junoastrology.com/2013/12/17/17-aralik-2013-ikizler-burcunda-dolunay-felekte-bir-

cark-kapanirken/ … 

@puf_noktalar: 

Vücuttaki hücreler, zihinden geçen herşeye tepki verir. Olumsuz düşünceler bağışıklık 

sitemini çökertir.Olumsuz düşünmeyin. 

@birsenkalali1: 

Kuantum ayağa düşünce - Hayat Haberleri - Radikal  

http://www.radikal.com.tr/hayat/kuantum_ayaga_dusunce-1162646 … @radikal aracılığıyla 
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@sinem_ceceli: 

yeni yaş..yeni oyuncak... keyifle çal  @EfeoluMustafa :)))) @SerpilEfeoglu @mustafaceceli 

@ayhanmag @sinemma pic.twitter.com/sI26F6KwBH 

@MaharishiU: 

In Ayurveda, 'balance'  means to function at the absolute optimum. Learn more - 

http://link.mum.edu/MBDS  #balancedlife 

@yenileyicibakis: 

Hayata korkusuzca bakan yaşayan ya hakkıyla sevenlerdir ya delilerdir ya da velilerdir 

               ��� 
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İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN İŞLEYİŞ SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ VE DAHA 

BİRÇOK KONU ÜZERİNE ÜSTAD AHMED HULÛSİDEN YANSIYANLAR... 4/8 

Şimdi evrende o kadar çok bilmediğimiz alan varki, bizim şu an bildiğimiz alan bugün ki 

bilime göre %4 oranında. Evren hakkında ki bilginin %96'sı dark madde ve dark enerji 

kavramı altında kapalı alandır. Fakat bu alanın tamamı dahi sayısız varlık türleri bilgi 

türleridir.  

Esasında insan veya hayvan veya nebat veya melek veya cin ne dersen de, bunların tamamıda 

bilgi türleridir!  

Bizim gözümüz madde olarak algılattığı için bu varlığı madde ve madde ötesi diye ikiye 

ayırıyoruz. Beynimiz böyle bir ayırıma giriyor. Eğer bu göz olmasaydı beyin direk dalga 

alsaydı o zaman çok daha farklı bir alem çok daha farklı tanımlamalar yapacaktı.  

Bu varlığın özünden gelen bilgi alanında varlık sınırsızdır, sınır bizim beynimizde 
organlardan kaynaklanıyor. 

O bilginin bilgi diye tanımladığımız yönü CEBRAİLİĞİ KUVVET VEYA CEBRAİL 

İSİMLİ MELEK DİYE TANIMLANMIŞTIR.  

Esasında melek kuvve demek. Merk kelimesinden gelir, kuvvedir. Ve melek kelimesiyle kast 

edilen şeyi de Kur'an NUR diye tarif eder. Soruyorlar Resulullaha melek nasıl birşeydir diye? 

Melek Nur'dur görülmez diyor. Enerjidir nurdur. Beyin o musavvir isminden kaynaklanan bir 

biçimde gelen bu bilgi dalgalarını convert edip sûrete sokuyor ya, aynı şekilde melekleri 

görenlerde, başkaları görmüyor mesela, belli resuller ve nebiler görüyor, işte görmesi denilen 

olay bu yüksek frekanslı varlıktaki Allah ilminin beyinde sûretlendirilerek sûret olarak 

görülmesidir.  
Yoksa gerçekte melek dediğimiz tamamen sûretsiz bir yapıdır. Salt bilgidir. Onun içinde 

melek nurdur görülmez denmiştir.  

İşte bütün mesele yapılan ibadetlerle bunu gerçekleştirmek.  

Bundan 25 sene evvel bir yazımda yazmıştım. Eğer bir robot üretilse ve bu robota yapacağı 

namaz hareketleri öğretilse Kur'an yüklense o robot Kur'an okuyarak namaz kılsa bu robot 

cennetemi gidecek? Aradan 25 sene geçti Allah benim bu dediğimin gerçekliğini gösterdi. 

Honda firması insana benzeyen bir robot meydana getirdi ve o robota besmeleyi fatihayı 

yüklediler o robot bunları okuyor Allahu ekber diyor rûkuya gidiyor kalkıyor secdeye gidiyor.  

Üstad Ahmed Hulûsi   

(devam edecek) 

http://pic.twitter.com/sI26F6KwBH
http://link.mum.edu/MBDS


                   

                   

“YeniÇağ Boyutuna Açılan Kanal ” 

Gerçek benliğimizi, özümüzü ve bizi kuşatan evreni tanımadan yaşamamızın anlamını 

keşfedebilirmiyiz? 

İnsanoğlu Yaşamla, Varoluşla, Gizemlerle ve Evrenle ilgili yanıtlanmamış sorularının 

cevaplarını yoğun bir şekilde araştırma safhasında. 21. yüzyıl’la birlikte büyük bir bilinç 

patlaması yaşıyoruz.  

Gezegenimizin ve insanlığın içinde bulunduğu, belki de insanlık tarihinin en önemli ‘geçiş’ 

döneminde, yeni enerjilerin baskısı altında farkındalık ve aydınlanma çalışmaları hızla 

artmakta. Şimdi tüm bilginin açıkça paylaşıldığı bir zamanı yaşıyoruz. Tüm spiritüel 

kaynaklar bunun baskısı altında tezahür ediyorlar. Dünyadaki titreşimin hızla spiritüelleşmesi, 

evrensel, bütüncül varlık görüşünün farkındalıklarımızda iyice netleşmesi, önümüzdeki 

sürecin çok daha hızlanacağının açık işaretleridir.  

Bu amaçla, insanlık benliğini keşfediyor, iç huzurunu ve özünü arıyor. Ruhunun ve bedeninin 

bütünlğünü kavrıyor, sağlıklı bir fizik beden içinde sonsuzluğunu, sınırsızlığını anlamaya, 

binbir çeşit olumsuzluğun içinden gerçek sevgiyi bulmaya çalışıyor. 

Yeni bir yaşam kültürü doğuyor. Ve bu kültürün yalın bir anlayışla, dürüst bir akıl ve rafine 

bilgilerle, can-ın ve ruhun içtenliği ile paylaşılması sosyal bir sorumluluk.  

İşte “ALPHAOMEGA Tv” bu sorumluluk anlayışıyla yola çıkıyor ..…..(devamı ve bilgi 

için) www.alphaomegatv.net 

                  ��� 

#HergunYeni Bilgi  

İnsan beyni değirmen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütüp 

durur...  

// İbn-i Haldun \\ 

                   

Salı gününün büyük çoğunluğunda Ay İkizler burcunda hareket ediyor. Sabah 11:28’de 25 

derece İkizler burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay hakkında bilgi için yazının 

giriş kısmına dönüp, ilgili paragrafı okuyabilirsiniz. 11:28’den sonrasında Ay ilerlemesine 

boşlukta (açısız) devam edecek. Gece saatlerinde Uranüs 8 derece Koç burcunda direkt 

hareketine dönüyor. Bu durum, hızlı, şok edici, sarsıcı gelişmelere açık olacağımızı 

gösteriyor. Yenilikler, keşifler, icatlar, teknolojik gelişmeler! Hayatımızın yönünü 

değiştirecek beklenmedik gelişmeler! Hızlı kararlar ve yön değişiklikleri! Uranüs, şimdiye 

kadar içimizde tuttuğumuz yaratıcı yönlerimizin artık dışarı çıkacağını işaret ediyor. Tabii 

nasıl çıkacağı bize bağlı! 20:16’da Ay Yengeç burcuna geçiyor. Duygusal konular ve 

empatinin önem kazanacağı yaklaşık iki buçuk günlük sürece giriyoruz. Gece saatlerinde Ay-
Neptün üçgeninin olumlu etkileri devreye giriyor. Manevi ve ruhsal konulara vakit ayırmak 

açısından güzel saatlerdeyiz. Değerlendirebiliriz. 

http://www.alphaomegatv.net/


Bugün direkt hareketine dönecek olan Uranüs teknolojiyi, kablosuz iletişimi, keşif ve icatları, 

uzay bilimlerini, radyo ve televizyon yayıncılığını, astrolojiyi, metafizik konuları, sıra dışı ve 

alternatif getiren, farklı ve orijinal nitelikteki konuları temsil eder. Uranüs'ün direkt hareketine 
dönüyor olması, bu alanlarda yeni gelişmelerin, fikirlerin, girişimlerin ortaya çıkacağını 

gösteriyor. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz... 

Ay İkizler burcunda ve dolunaya ilerliyor. Ay-Güneş karşıtlığının (Dolunay) kesinleşmek 

üzere olduğu bu dakikaları bilgi paylaşımları, duyurular, toplantılar, önemli konuşma ve 

yazışmalar için Ay'ın boşluğa gireceği 11:28 öncesini kullanabiliriz! 
Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul uzun aradan sonra faydalı yağışlar alıyor. Ancak uzun sürmeyecek. Akşama doğru 

keser, bulutlar parcalanır. Yarın ve perşembe günü güneş görülür, sıcaklık ise 7-8 dereceleri 

aşmaz.  
Havayı Koklayan Adam  

                   

“Gökkuşağı” Bir Evrende, Zamanın Başlangıcı Olmayabilir 

http://okyanusum.com/belgesel/gokkusagi-bir-evrende-zamanin-baslangici-olmayabilir/ 

Mutlu insanların farklı yaptığı 10 şey… 

http://anetteblogzamazingo.wordpress.com/2013/12/16/mutlu-insanlarin-farkli-yaptigi-10-

sey/ 

Stres kimyasal banyodur 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25376067.asp 

Okuduğumuzu anladık mı? 

http://www.haberturk.com/gundem/haber/904136-okudugumuzu-anladik-mi 

Deepak Chopra: Lighten Your Body and Soul 

http://www.nextavenue.org/blog/deepak-chopra-lighten-your-body-and-soul 

Faulty receptor in the brain 'muddles memories' 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/270105.php?utm_content=buffer9ead8&utm_sou

rce=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer 

Ferrari’de ne oluyorsa, Fernandes’de de o oluyor!.. Anlayan anlar... 

http://haber.gazetevatan.com/ferraride-ne-oluyorsa-fernandesde-de-o-oluyor-anlayan-

anlar/593040/4/yazarlar 

Hakan Şükür'ün nikahını Erdoğan kıymıştı! 

http://www.haberturk.com/gundem/haber/904119-hakan-sukurun-nikahini-erdogan-kiymisti 

�  

Burcu Güneş & Özcan Deniz - Birliğe Ulaş @İki Renk 

http://www.youtube.com/watch?v=hcu348j3N-Q 

                  � � 
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http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/aralikayi2013.html 
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