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“ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, 

MİKRODALGA BEDENE 

GEÇİŞTİR...” 

İnancınız uğruna feda edebildikleriniz 

kadardır... 

*** 

Dalgaların kaybolmasıyla deniz 

kaybolmaz... 

*** 

Kendine yaş veremediğin anda 

bilincinde; 

Kendini belli bir yaşta hissettiğinde ise 

bedeninde yaşıyorsun demektir... 

*** 

‘Garip’ halini paylaşacak kimsesi 

olmayandır... 

[Reha Muhtar'ın kaleminden!] 

http://haber.gazetevatan.com/%93gencle

re-rusvet-yolsuzluk-ve-ahlak-disi-

davranislar-icin-ne-
onerirsiniz%94/594206/4/yazarlar%20%

E2%80%A6 

                 

KENDİSİ İÇİNDİR... 

Eğer söylediklerimiz doğru ise... Böyle 
bir yaşam gerçeğine ne ölçüde 

hazırsınız, lütfen bu soruya cevap 

veriniz?.. Nasıl, cevabınız sizi tatmin etti 

mi?.. 

Şayet, vermiş olduğunuz cevap sizi 

tatmin etmediyse, bu durumda demektir 

ki, ölüm ötesi yaşama gereken biçimde 

hazır değilsiniz! 
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Öyleyse, hazırlanmak için işe bir yerden 

başlamak icap edecek... 

Yani, dinî tâbiriyle, zamanınızın bir 

miktarını da "ibadet" adı verilen bu tür 

çalışmalara ayırmak zorunluluğu ile 

karşı karşıyasınız. 

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

140281/ibadet,-kisinin-kendisi-icindir.... 

                 

@AhmedHulusi: 

Davranışlarını ilmine yakıştırıyorsan 

mesele yok. Hesap görücü olarak 

vicdanın yeter.Yanlışta israr benliğin 

gücünü gösterir! 

@AhmedHulusi: 

Seni ya da sendekini beğenen, ergeç bir 

şeyini de beğenmiyecek ve senden 

yüzçevirecektir. Seven ise asla sevdiğine 

yüzçevirmez! 

@AnlaArtk: 

21 Aralık Cumartesi Vatan Gazetesi 

pic.twitter.com/bHLEH4qU4b 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

@AhmedHulusi: 
If you #love a #rose you won't throw it 

when its thorn pricks. Only one who 

LIKES will turn away when he dislikes, 

not one who #LOVES! 

@AhmedHulusi: 
#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi 

Yanıtladı #13 - #Sevmek 

http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

13-sevmek.htm … 

                 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #13 - Sevmek 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-13-
sevmek-42392 
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“Mizacınız sizi kilitler!” 

http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-

sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy: 

Ne olur, "kendini kendinden" mahrum 

etme! 

@sufafy: 
Vefasız olan, elbette vefasızlığının 

karşılığını alacaktır. 

@sufafy: 

Çaresizlik senin kendindeki potansiyeli 

reddetmenden ileri gelir. Herşeyin çaresi 
sensin!  

Bunu bil. 

@sufafy: 

Varolduğunu isbatlamak için değil, 

yokluğunun idrakı için yaşamak hedef 

olmalı. 

@beyzazapsu: 

Yol odurki sevgiliye götürür . 

@beyzazapsu: 

Ivar Norveçi vurdu , insanları uçurdu ! 

https://www.youtube.com/watch?v=rKU

ipxR3bDc&feature=youtube_gdata_play

er … 

@beyzazapsu: 

Iman yaşantıda kendini gösterir. 

@FaikKolanc: 

"@Reha_Muhtar: Ebedi ömrünle kumar 

oynama!..http://haber.gazetevatan.com/o

zyegin-universitesinde-medya-etigi-
soylesisi/593922/4/yazarlar …" 

Retweeted by Atasay Kamer 

@OArinmisOffice: 

Ahmet Özhan ile Çorlu Türk Müziği 

Konseri... pic.twitter.com/IfaAV3HUep 

Retweeted by Atasay Kamer 
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@Reha_Muhtar: 

“ÖLÜM YOK OLUŞ DEĞİL, 

MİKRODALGA BEDENE 

GEÇİŞTİR...” 

http://haber.gazetevatan.com/%93gencle
re-rusvet-yolsuzluk-ve-ahlak-disi-

davranislar-icin-ne-

onerirsiniz%94/594206/4/yazarlar … 

@Reha_Muhtar: 

AHLAK AHLAKSIZLIK; DEEPAK 
CHOPRA’NIN KARMA YASASI... 

http://haber.gazetevatan.com/%93gencle

re-rusvet-yolsuzluk-ve-ahlak-disi-

davranislar-icin-ne-

onerirsiniz%94/594206/4/yazarlar … 

@BurcuGnes: 

Yeni web sitem şimdi yayında! Yeni 

içeriğine ve daha fazlasına ulaşmak 

için; http://www.burcugunes.com  'u 

ziyaret edebilirsiniz.. :)��� 

@AylinERK: 

Beyin hasarlarında hafıza 

popülermüzikle yenidencanlanıyor 

http://neurosciencenews.com/music-

memories-brain-injuries-665/ … 

@AhmedHulusi 

@AylinERK: 

Korku ne fena şey sanki zehirli bir 

sarmaşık.. her yere dolanan...aklı, kalbi 

esir alan.. 

Her türlü korkudan özgür olmak 

kolaylassın... 

@birsenkalali1: 

Ölüm de cehennem gibi, 

rahmettir!..@AhmedHulusi 

@holistiksifa: 

"Gerçek bir günahkar olmak, sahte bir 

aziz olmaktan daha değerlidir." Byron 

Katie 

@haykavi: 
"HASİB :  her an her varlığın yaptığının 

hesabını görerek hesabına göre bir 

sonraki aşamaya geçirten." 
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Ahmed Hulusi 

pic.twitter.com/oTSQRO8ykr 

@Nurantuncell: 

Selam sevgili Oğlaklar@21Aralık-

20Ocak  arası☀�burcunuzda 

olacak.Sıcaklık,canlılık,saygınlık,yaratıc

ı enerji,idrak sizlerle olacak.Kutlarım� 

@ErkanAgir: 

O Sensin Ki.. - Alper Altuntoprak 

http://www.youtube.com/watch?v=f75D

TnzI1OY&sns=tw … 

@AALTUNTOPRAK 

@hergunhadis: 

"Allah'ın rızası babanın rızasından geçer. 

Allah'ın memnuniyetsizliği de babanın 

memnuniyetsizliğinden geçer." (Tirmizî, 

Birr 3) #hadis 

@ismet_berkan: 

Akıl tutulması... - İsmet BERKAN - 

Hürriyet YAZARLAR 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/254

11788.asp … @hurriyet aracılığıyla 

@salihtahir: 

Sorunlar üzerinde çalıştığımız kadar 

çözümler üzerinde çalışsaydık, bugün 

çok farklı bir noktada olurduk. 

@Saffet_eygi: 

Şirk anlayışından sıyrılamamış bir bilinç, 

yaşadığı olaylarıda kişisel olarak 

değerlendirir. 

@NurferNur: 

"There is a way to end the confusion, 

there is a way to see the illusion as an 

illusion, and that is to use the illusion. 

@GSaslos: 

“Bu dünyada bizi zengin kılan 

edindiklerimiz değil, 

vazgeçtiklerimizdir.„   

— Henry Ward Beecher 

               ��� 
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İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN 

İŞLEYİŞ SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ 

VE DAHA BİRÇOK KONU ÜZERİNE 

ÜSTAD AHMED HULÛSİDEN 

YANSIYANLAR... 8/8 

Sen bir balerin olmak istiyorsun veya 

araba yarışcısı olmak istiyorsun veya 

herhangi bir meslek sahibi olmak 

istiyorsun o meslekteki başarıyı elde 

etmek için kaç sene ve günde kaç saat 

çalışarak elde ediyorsun? Çünkü beyin 

belli tekrarlarla  

bilgi girişleriyle bir takım şeyleri oturtur.  

Başka türlü bir sistemi yoktur bunun.  
İşte onun için günde 5 kere namaz 

önerilmiş. Hatta bunu dediği gibi günde 

50 defa hissedip yaşamak lazım.  

Fiilen getiremiyorsan bile bunu kafanda 

yaşamak lazım. Ama bunu yaşamadığın 

takdirde bunun sonucunun sende açığa 

çıkması mümkün değil. Muhal. 

Gerçekleştiremezsin bunu. Bunun tek 

yolu bu. Tek yolu bunu beyninde açığa 

çıkarmak. Şimdi ben size sorsam, 
hanginiz boş vakitlerinizde fırsat 

buldukça veya bir sebeb oluştukça 

Rabb'ine küfrediyor? Böyle şey olurmu 

yaparmıyım ben?? Peki hapistesiniz 

hücredesiniz çıkmak için tek şansınız bir 

anahtar. Bu anahtarı kapıya koyup 

çevirmek yerine eğlenmek için dişlerini 

taşa tahtaya süre süre ay ne güzel ses 

çıkarıyor diye eğlenerek vakit geçirseniz 

dişlerini bozsanız ordan çıkma şansınız 

olurmu? Size tek şans olarak verilmiş 
sizde açığa çıkmış olan BEYİN. Bu 

beynin en sağlıklı ve düzenli bir şekilde 

çalışması tek şansınız. Siz onun içine 

alkol veya sigara veya uyuşturucu veya 

mümasili çalışma sistem ve düzenini 

bozan aksatan maddeler katarak ne 

yapmış oluyorsunuz? Bir bilgisayarı 

çalıştırmak istiyorsunuz onu açıp onun 

kitine temizleyeyim diye su 

döküyorsunuz.  
İşte içki veya sigara veya uyuşturucu 

veya beyine zarar veren herhangi bir 



madde. Ne olursa olsun. Bunları 

kullandığınız zaman siz beyninizin 

çalışma sistem ve mekanizmasını 

aksatıyor ve bozuyorsunuz.  

Bir an sinirlendiniz ve bağırarak ÖFF 
BE dediniz. O an beyninizde 100 

binlerle nöron infilak ediyor! Devreden 

çıkıyor. O nörona bağlı olarak çalışan 

bilgi devreleri şak diyor düşüyor 

devreden ve siz ya ben şunu 

hatırlıyamıyorum bu ilmi de bir türlü 

anlıyamıyorum, tamam çok açık 

anlatıyorsun ama ben birtürlü 

anlıyamıyorum gibi sizden cümleler 

çıkmaya başlar. 
Dolayısı ile dünyada sizin için en önemli 

ve değerli olan beyninize kesinlikle zarar 

veren şeylerden uzak durmak 

zorundasınız. Başka şansınız yok. 

Durmazsanız keyfiniz bilir. Azcık onun 

keyfini zevkini yaşarsınız ama bunun 

getirisi olan kayıp, ne olduğunu 

anladığınız anda da iş işten geçmiştir 

artık. Geri dönüşü yoktur. Beyine verilen 

hiçbir zararın telafisi düzeltilmesi asla ve 

asla mümkün değildir!  
Öyleyse dileyelim bu ilmi ve bilgiyi bize 

anlamayı ve dinlemeyi nasip eder 

Rabb'imiz, bunu değerlendirmeyi de 

nasip etsin.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

                   

Kişinin kendine ettiğini 

Edemez Kişiye hiçbir fani 

tutmazsa gerçek dost elini 

kendi kendiyle baş edemez. 
Kişinin kendine ettiğini 

Sarhoş edemez, ayyaş edemez 

Mezar soyan nebbaş edemez... 

Hz. Mevlana 

                  ��� 

Dünyanın 7 hatası: 

- Emeksiz servet, 

- Vicdansız zevk, 



- Kişiliksiz bilgi, 

- Ahlaksız ticaret, 

- İnsaniyetsiz bilim, 

- Feragatsiz ibadet, 

- İlkesiz siyasettir. 

Gandhi 

                   

#HergunYeni Bilgi: 

Renkler Bize Ne Diyor?  

http://t.co/7H3kADgvgQ" 

                   

Cumartesi günü boyunca Ay Aslan 

burcunda ilerliyor. Gece yarısı 02:11’de 
Uranüs ile uyumlu açısını 

kesinleştirdikten sonra ilerlemesine 

boşlukta devam edecek olan Ay, günü 

boşlukta ilerleyerek tamamlıyor. Gün 

boyunca bir şeyleri netleştirmekte, bir 

sonuca bağlamakta zorlanabiliriz. Ama 

sosyal organizasyonlar, eğlenceli 

aktiviteler açısından güzel bir gündeyiz. 

Akşam 19:11’de Güneş Oğlak burcuna 

geçiyor. Kuzey yarımküre için kış 
gündönümü! Yeni bir mevsime giriyor 

olmanın heyecanını hep birlikte 

Caddebostan Spica Cafe’de 19:00-22:00 

saatleri arasında kutluyor olacağız. 

Etkinliğimize katılmak isteyenler 

okulumuzu arayarak bilgi alabilirler. 

Yakında duyurusunu da yapacağız. 

Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle 

birlikte, sağlam ve kalıcı adımlar atma 

zamanlarına girmiş oluyoruz. Gerçekçi 

ve pratik projeler peşinde olmamızda, 
ütopik ya da ayağı yere basmayan 

projelerden uzak kalmamızda fayda 

olabilir. Cumartesi gecesi Venüs 

gerilemesi de başlıyor. Gerilemesine 28 

derece Oğlak burcunda başlayacak olan 

Venüs, 31 Ocak gecesi direkt hareketine 

dönecek. Konu hakkında daha detaylı 

bilgiyi yazının giriş bölümündeki ilgili 

http://t.co/7H3kADgvgQ


paragraftan okuyabilirsiniz. Gece 

yarısına doğru etkinleşecek Ay-Satürn 

karesi, duygusal anlamda incinmelere, 

bastırmalara, engellenmelere işaret 

ediyor, dikkat! 
Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul'da güneş neredeyse bulutsuz 

gökyüzünde. Sıcaklık fena değil, 10-11 

derece. H.sonu olunca iyi ama aslında 
durum çok iyi değil, kurak gidiyor. 

Yarın öğleden sonra ise hava biraz 

bulutlanır.  

Havayı Koklayan Adam  

                   

Ne Yapıyoruz? 

http://indigodergisi.com/2013/12/ne-

yapiyoruz/ 

Safiye Benlikler 

http://indigodergisi.com/2013/12/safiye-

benlikler/ 

Yılın en önemli bilimsel gelişmesi 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25487208/ 

Sonsuz gençliğin sırrı bulundu mu? 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25487135/ 

İMAM HUTBEDE BAKANLARI 

SAVUNUNCA 

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

140278/imam-hutbede-bakanlari-

savununca.html 

Güülen den yolsuzluk açıklaması 

http://www.cnnturk.com/turkiye/gulende

n-yolsuzluk-aciklamasi 

Even or odd: No easy feat for the mind 
http://machineslikeus.com/news/even-or-

odd-no-easy-feat-

mind?utm_content=buffer6a82a&utm_s

ource=buffer&utm_medium=twitter&ut

m_campaign=Buffer 

�  

Christina Perri - A Thousand Years 
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(Piano/Cello Cover) - ThePianoG 

http://www.youtube.com/watch?v=QgaT

Q5-XfMM 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

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

htm/aralikayi2013.html 
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